
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade 

 Folha nº 

Processo nº. 050.000.707/2012 

Rubrica               mat. 47.767-2 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2012-SSP 

 
 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 
 
 

TIPO: Menor Preço 
 
 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global 
 
 

PROCESSO  Nº: 050.000.707/2012 
 
 

OBJETO: Aquisição de solução para implantação de sistema de vídeo monitoramento em cidades 
do Distrito Federal, com fornecimento de materiais e equipamentos, incluindo instalação, 
treinamento e manutenção, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital. 
 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:   UO: 24.101 – PT: 06.181.6217.4031.0001 – FR: 100 

  UO: 24.101 – PT: 06.126.6217.1471.0025 – FR: 100 
 
 

ELEMENTOS DE DESPESA:  3.3.90.30 
 3.3.90.39 
 4.4.90.52 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 8:00 horas do dia 23/07/2013. 
 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 8:00 horas do dia 23/07/2013. 
 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 8:30 horas do dia 23/07/2013. 
 
 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 
 
 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Toda a referência de tempo estabelecida no presente Edital 
corresponde, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

 

EDITAL: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 
www.comprasnet.gov.br. 
 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 
 
 
O DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação 
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para contratação do objeto 
especificado no Anexo I deste Edital. 
O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto 
Federal nº 7.174/2010; Lei Complementar nº 123/2006; Decretos Distritais nº 23.460/2002, nº 
25.966/2005 (art. 7º), nº 26.851/2006, nº 32.218/2010 e nº 33.608/2012; e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, além das demais normas pertinentes, observadas as 
condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que 
promova a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para 
tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) designado(a), denominado(a) Pregoeiro(a), 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a página eletrônica 
www.comprasnet.gov.br, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo 
licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade 
da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; dirigir a etapa de 
lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, 
encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do 
certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de 
apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação. 
O Edital estará disponível gratuitamente no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço 
eletrônico www.comprasnet.gov.br, UASG 450107 – Secretaria de Estado de Segurança Pública 
do DF e http://licitacoes.ssp.df.gov.br. 
 
 

1. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
1.1. Para impugnar o presente Edital qualquer licitante poderá fazê-lo até 2 (dois) dias úteis que 
antecederem a abertura da sessão pública, na forma eletrônica pelo endereço eletrônico 
licitacoes@ssp.df.gov.br, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e de 
14h00min às 18h00min. 
1.1.1. Caberá ao(a) pregoeiro(a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de 
Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
1.1.2. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para realização do certame, 
somente se houver alteração no tocante à formulação da proposta de preços. 
1.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envidados ao(a) 
pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço licitacoes@ssp.df.gov.br, de 
segunda a sexta-feira nos horários de 08h00min às 12h00min e de 14h00min às 18h00min. (Art. 
19 do Decreto Federal nº 5.450/2005). 
1.2.1. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo(a) Pregoeiro(a) por meio de fax 
ao número informado pelo interessado e no site www.comprasnet.gov.br, ficando todos os 
Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo(a) Pregoeiro(a). 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://licitacoes.ssp.df.gov.br/


Pregão Eletrônico nº 27/2012-SSP                                                                                                          Processo nº  050.000.707/2012 
Aquisição de Solução para Implantação de Vídeo Monitoramento em Cidades do DF                                                     Folha 3/117 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade 

 
Folha nº 

Processo nº. 050.000.707/2012 

Rubrica               mat. 47.767-2 

 

 

1.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 10.520/2002, até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, preferencialmente na forma eletrônica pelo endereço licitacoes@ssp.df.gov.br ou 
na Comissão Permanente de Licitação no Setor de Administração Municipal, Conjunto A, Bloco A, 
Ed. Sede da SSPDF, 1º andar, sala 109 – Asa Norte – Brasília – DF, de segunda a sexta-feira 
nos horários de 08h00min às 12h00min e de 14h00min às 18h00min. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto 
desta licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital: 

2.1.1. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, nos termos do § 1º, art. 1º do Decreto 3.722, de 09 de janeiro de 2001, publicado no 
D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4° do Decreto Distrital n° 23.546/03, desde que atendido o 
disposto nos subitens 7.3, 7.4 e 7.5 deste Edital; ou 

2.1.2. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos 
vencidos, desde que atendidas às exigências do subitem 7.2 do edital. 

2.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital. 

2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela 
decorrente: 

2.3.1. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, 
Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como as que estejam punidas com suspensão do 
direito de licitar ou contratar em qualquer esfera da Federação, em qualquer dos Poderes 
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

2.3.2. Pessoas físicas não empresárias; 

2.3.3. Empresas consorciada, nesta licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente; 

2.3.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

2.3.5. O autor do Termo de Referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

2.3.6. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de 
referência, ou do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

2.3.7. É vedada a pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção 
seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da 
administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de 
confiança por meio de (Decreto nº 32.751/11, art. 8º): 

I - contrato de serviço terceirizado;  

II - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens;  

III - convênios e os instrumentos equivalentes. 

2.4. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para 
o mesmo lote desta licitação. 

mailto:licitacoes@ssp.df.gov.br
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3. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

3.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, 
até o dia e horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro 
dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nessa data, devendo todos os campos 
do formulário disponibilizado ser preenchidos, observando as orientações contidas no 
mencionado endereço. 

4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os 
atos neste Pregão, que se dará pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, obtida no site www.comprasnet.gov.br. 

4.2. Para obtenção de chave e senha para seus representantes o licitante deverá estar 
previamente cadastrado no site www.comprasnet.gov.br. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante 
ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica pra realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
Sistema ou a SSP/DF, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
do uso indevido da senha, ainda que por terceiro. 

4.5. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de 
procuração com firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para 
praticar todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, 
proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 
estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.6. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas 
em qualquer Pregão Eletrônico realizado no “Comprasnet”, salvo quando canceladas por 
solicitação do credenciado ou por iniciativa da Administração, devidamente justificada. 

4.7. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas no Edital e 
declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação conforme Anexo IV. 

4.8. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de uma Licitante. 

4.9. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para 
o mesmo lote desta licitação. 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

5.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante. 

5.4. Os licitantes deverão inserir proposta com valor global para o lote, em moeda nacional do 
Brasil, até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do 
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sistema eletrônico, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

5.5. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) protocolar(em) sua(s) proposta(s), em língua 
portuguesa, juntamente com a(s) documentação(ões) de habilitação, em envelope fechado e 
identificado o pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da declaração 
dos vencedores no Sistema, na Comissão Permanente de Licitação no Setor de Administração 
Municipal, Conjunto A, Bloco A, Ed. Sede da SSPDF, 1º andar, sala 109 – Asa Norte – Brasília - 
DF, devendo a(s) proposta(s): 

a) Ser impressa, em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, 
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e 
assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente, endereço, 
números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito Federal; 

b) Conter preço unitário e total do item e de seus respectivos subitens, de acordo com a planilha 
do Item 14 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital (os valores do item e de cada subitem 
não poderão ser superiores aos valores estimados na planilha), devendo estar inclusos nos 
preços ofertados todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer 
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação; 

c) Conter a indicação de todas as características dos produtos cotados, com especificações 
claras e detalhadas, de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Anexo 
I deste Edital; 

d) Conter prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua entrega; 

e) Conter prazo de execução de 8 (oito) meses a ser realizado de acordo com o cronograma 
físico e financeiro constante do Anexo 06 do Termo de Referência, que será contado a partir da 
retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da emissão da ordem de serviço ou da 
assinatura do contrato, prevalecendo o que acontecer primeiro. 

f) Conter a indicação de marca e modelo para os materiais de consumo e permanente descritos 
na planilha no Anexo V; 

g) Conter, anexo, Termo de Confidencialidade, conforme modelo exigido no ANEXO 05 do Termo 
de Referência deste Edital; 

h) Conter garantia total dos equipamentos e componentes e suporte técnico pelo período mínimo 
de 12 (doze) meses, a partir da data do recebimento definitivo da Solução, em funcionamento; 

i) Conter prazo de garantia deverá ser integral de, no mínimo, 12 (doze) meses na modalidade 
ON-SITE, com cobertura total para peças e para serviços, incluindo deslocamentos de técnicos, 
quando necessários, para prestação dos serviços de assistência técnica (autorizada), contados a 
partir da data do recebimento definitivo do objeto desta licitação, conforme item 11 do Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital. 

j) Conter a composição pormenorizada do BDI anexo à Planilha de Preços, conforme modelo 
constante do Anexo VI. 

5.6 Caso o prazo de que trata o item 5.5, letra “d”, não esteja expressamente indicado na 
proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

5.7 As licitantes que participarem deste Pregão na forma de consórcio deverão apresentar 
individualmente os documentos previstos nos item 5.5, deste Edital e, ainda, os seguintes 
documentos: 

a) comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito 
pelos consorciados; 

http://www.comprasnet.gov.br/
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b) declaração assinada pelas licitantes consorciadas que indique o líder do consórcio e 
especifique claramente que este assume todas as responsabilidades previstas neste Edital; 

c) declaração assinada pelas empresas consorciadas de responsabilidade solidária dos 
integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase da licitação quanto na execução do 
contrato. 

d) declaração contendo a duração do consórcio, que deverá coincidir, no mínimo, com o prazo 
contratual acrescido de 03 (três) meses; 

e) declaração contendo a definição das obrigações e responsabilidades de cada empresa 
consorciada em relação ao objeto da licitação; 

f) declaração assinada pelas empresas consorciadas de não estar participando nesta licitação, 
através de um outro consórcio ou isoladamente e, também, que não participa, direta ou 
indiretamente, do capital de qualquer outra empresa que esteja participando nesta licitação 
através de outro consórcio. 

5.7.1 Para efeito de qualificação técnica, será admitido o somatório dos quantitativos de cada 
consorciado; 

5.7.2 No consórcio constituído de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 
obrigatoriamente, à empresa brasileira; 

5.7.3 As empresas estrangeiras que façam parte de consórcio juntamente com empresas 
brasileiras, não estabelecidas no Brasil terão que juntar: 

I – Comprovação, pelos meios usuais no país de origem da Licitante de sua regularidade 
jurídico/fiscal; 

II – Comprovação da capacidade jurídica do representante que, em nome da Licitante, firme a 
proposta; 

III – Demonstrativos financeiros e contábeis, a fim de comprovar que a Licitante tem a capacidade 
financeira necessária para executar o Contrato; 

5.7.3.1 A licitante consorciada vencedora fica obrigada a promover, antes da celebração do 
contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I, 
do art. 33, da Lei n.º 8.666/93. 

5.8. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços 
oficiais ou estimados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF, ou BDI com 
percentuais maiores que aquele estabelecido no Anexo VI. O desrespeito a essa regra levará o 
lote a ser considerado fracassado, caso não se obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, 
seguindo a ordem de classificação. 

5.9. Se na proposta a especificação estiver incompleta e na ausência de qualquer discordância da 
especificação prescrita neste edital, será considerada igual à exigida, obrigando-se o proponente 
à execução dos serviços de forma que atenda plenamente ao estabelecido no Anexo I. 

5.10. Caso os prazos de que tratam o item 5.5 não estejam expressamente indicados na 
proposta, os mesmos serão considerados como se nela estivesse para efeito de julgamento. 

5.11. Havendo discordância entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro, e entre os 
valores expressos em algarismos e por extenso, será considerado estes últimos, devendo o(a) 
Pregoeiro(a) proceder às correções necessárias. 

5.12. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a 
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sanar evidentes erros formais. 

6. DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço ofertado para o lote, 
não sendo aceito valor acima do estimado, constante na planilha do Item 14 Anexo I (Termo de 
Referência) e desde que atendidas às condições estabelecidas neste Edital. 

6.2. O(A) Pregoeiro(a) poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores 
técnicos internos e externos, bem como aos órgãos requisitantes dos materiais objeto deste 
Pregão, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento da documentação e das 
especificações do material contida na proposta, definindo nova data para continuidade da sessão 
licitatória. 

6.3. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos 
no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 

6.4. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero. 

6.5. Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente 
inexequíveis, assim entendidos: 

I – preços excessivos, quando, após o encerramento da fase de lances e/ou negociação direta, os 
mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado constante deste Ato 
Convocatório/Anexo; 

II - inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, quando 
o licitante será convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, se não 
demonstrado, será desclassificado. 

6.6 Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 

6.7. A partir do horário previsto no sistema e informado no edital, terá início a sessão pública do 
pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

6.8. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do 
recebimento do seu lance e respectivo horário de registro e valor. 

6.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado pelo(a) 
pregoeiro(a) para a abertura da sessão de lances e as seguintes condições: 

6.9.1. Somente poderão oferecer lances inferiores ao último ofertado e registrado no sistema; 

6.9.2. No caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar; 

6.9.3. Poderão ser enviados lances superiores ao menor lance registrado para a primeira 
colocação com a finalidade de se disputar as colocações subsequentes. 

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado vedado à identificação do detentor do lance. 

6.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) pregoeiro(a). 

6.12. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.13. As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado e favorecido 
por força do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 
observadas as seguintes regras: 
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6.13.1. As Proponentes deverão para isso fazer o seu devido enquadramento como ME ou EPP 
em campo próprio no sistema, quando do cadastro de sua proposta, DECLARANDO assim, para 
fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 
microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, que estão aptas a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se enquadram nas 
situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

6.13.2. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

6.13.3. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior 
ao melhor preço (§ 2º do artigo 44 da Lei Complementar 123/2006). 

6.13.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado (inciso I, artigo 45 da Lei Complementar 123/2006). 

6.13.5. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese da condição do subitem 6.13.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito (inciso II, artigo 45 da Lei Complementar 123/2006). 

6.13.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na condição do subitem 6.13.3, será 
efetuado sorteio aleatório e automático pelo sistema, entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.13.7. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão (§ 3º do artigo 45 da Lei Complementar 123/2006). 

6.13.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.13, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§ 1º do artigo 45 da 
Lei Complementar 123/20006). 

6.13.9. O disposto no item 6.13.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§ 2º do artigo 45 da Lei 
Complementar 123/2006). 

6.14. Por força do que dispõe o art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991 e do Decreto Distrital nº 
32.218/2010 que recepcionou o Decreto Federal nº 7.174/2010, será assegurada a preferência na 
contratação, para fornecedores de bens e serviços de informática e automação, observada a 
seguinte ordem: 

I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo 
Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 

II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 

III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo 
Federal. 

6.14.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos do 
subitem 6.14 terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e 
grandes empresas enquadradas no mesmo inciso. 

6.14.2. Consideram-se bens e serviços de informática e automação com tecnologia desenvolvida 
no País aqueles cujo efetivo desenvolvimento local seja comprovado junto ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia, na forma por este regulamentada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3
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6.14.3. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados 
será feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos 
incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo 
Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006. 

6.14.3.1. A comprovação prevista no subitem 6.14.3. será feita: 

6.14.3.1.1. Eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da 
Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; ou 

6.14.3.1.2. Por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 
ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do licitante. 

6.14.4. O exercício do direito de preferência será concedido, após o encerramento da fase de 
lances, observando os seguintes procedimentos: 

6.14.4.1. A Proponente quando do cadastro de sua proposta no site www.compranet.gov.br 
deverá anexar em campo próprio do sistema, declaração, sob as penas da lei, de que atende aos 
requisitos estabelecidos nos incisos I ou II ou III do subitem 6.14 deste Edital, e ainda, se for o 
caso, que atende aos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, assim como o(s) documento(s) comprobatório(s) de cumprimento dos requisitos 
estabelecidos nos incisos I ou II ou III do subitem 6.14.3 deste Edital; 

I - após a análise da declaração e documentação inseridas no sistema para a comprovação do 
direito de preferência previsto no subitem 6.14, será efetuada a classificação do(s) licitante(s) 
cuja(s) proposta(s) final(is) esteja(m) situada(s) até dez por cento acima da melhor proposta 
válida, para o exercício do direito de preferência; 

II – serão primeiramente convocados a exercer o direito de preferência os fornecedores de bens e 
serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo 
Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal (art. 5º, I, do Decreto 7.174/2010), 
na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar 
ou superar a melhor proposta válida no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão, a partir da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no Chat de mensagem do sistema, caso em 
que será declarado vencedor do certame; 

III - se a classe, contida no inciso II do subitem 6.14.4.1 deste Edital, não exercer o direito, serão 
convocados os fornecedores de bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País (art. 5º, II, 
do Decreto 7.174/2010); 

IV – por fim, se as duas classes, contidas nos incisos II e III do subitem 6.14.4.1 deste Edital, não 
exercerem o direito, serão convocados os fornecedores de bens e serviços produzidos de acordo 
com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal (art. 5º, 
III, do Decreto 7.174/2010); 

V - caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, será declarada 
vencedora a licitante detentora da proposta originalmente vencedora do certame; 

VI - no caso de empate de preços entre licitantes que se encontrem na mesmo ordem de 
classificação, proceder-se-á ao sorteio para escolha do que primeiro poderá ofertar nova 
proposta. 

6.15. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance 
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 

6.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D6008.htm
http://www.compranet.gov.br/
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6.17. Encerrada a fase de lance o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 
habilitação do licitante conforme disposto neste edital. 

6.18. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor valor e o estimado para a contratação. 

6.19. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias e do edital, será declarado o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

6.19.1. A adjudicação será realizada por lote. 

6.20. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, 
o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital. 

6.21. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos 
dos atos realizados. 

6.22. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 
representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e 
hora da reabertura da sessão. 

6.23. No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) pregoeiro(a) poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

6.24. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada. 

6.25. A licitante vencedora deverá protocolizar no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados 
a partir da declaração dos vencedores no sistema, sua proposta devidamente adequada ao preço 
negociado, bem como a documentação de habilitação enviada por fax e/ou inserida no sistema, 
nos termos dos itens 5, 6 e 7 deste edital. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o(a) pregoeiro(a) solicitará o envio dos 
documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, que deverá ser enviado 
em até 30 (trinta) minutos, prazo este que poderá ser prorrogado por conveniência e oportunidade 
Administrativa, para o número de fax 0xx(61) 3373-2810 ou incluídos pelos licitantes em campo 
próprio disponibilizado pelo Sistema. Posteriormente, tais documentos deverão ser 
protocolizados, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos 
vencedores no Sistema, na Comissão Permanente de Licitações da SSP/DF, sito ao Setor de 
Administração Municipal – SAM, Conjunto “A”, Bloco “A”, Edifício Sede da SSPDF, 1º Andar, sala 
109. CEP 70.620-000, Brasília - DF. 

7.1.1. Posteriormente tais documentos deverão, juntamente com a proposta ser protocolizados, 
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no 
Sistema, no endereço: Setor de Administração Municipal, Conjunto A, Bloco A, Ed. Sede da 
SSP/DF, 1º Andar – Sala 109, Asa Norte – Brasília/DF. 

7.2 Para habilitarem-se na presente licitação as empresas deverão apresentar as documentações 
relacionadas abaixo: 

7.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – Prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; e 

III – Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na 
Junta Comercial para comprovação do ramo de atividade e do capital social, quando for o caso. 

7.2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de um ou mais 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedidos por órgãos públicos ou empresas privadas, que 
comprove(m) que a licitante interessada nesta licitação tenha fornecido e instalado Sistema de 
vídeo monitoramento compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta 
licitação. 

a) EXLUÍDO. 

II – EXCLUÍDO. 

III – Apresentar prova de inscrição ou registro da empresa e dos seus Responsáveis Técnicos, 
junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da 
sede da licitante; 

IV - O(s) Responsável(is) indicado(s) deverá(ão) fazer parte do quadro permanente da Empresa 
(funcionários ou sócios), comprovada essa condição da seguinte forma: a) para empregado: cópia 
autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social ou qualquer documento 
revestido de fé pública; b) para sócio ou proprietário: cópia do Contrato Social da Empresa, CRC 
da NOVACAP ou Certidão de Pessoa Jurídica do CREA; c) para profissional autônomo: contrato 
de prestação de serviços, ou de promessa de prestação, nos termos do Código Civil. 

V - É vedada a indicação de um mesmo RT (Responsável Técnico) por mais de uma empresa 
proponente, fato este que inabilitará as envolvidas;  

VI – A vencedora desta licitação deverá apresentar, até a data do início da execução dos 
serviços, o Certificado de Registro e Autorização para Funcionamento no Distrito Federal, 
expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, de acordo com a Lei nº 3.914/2006, 
Decreto nº 28.678/2008 e Portaria nº 22/2008 da SSP/DF. 

7.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de 
praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas às certidões de cada um 
dos distribuidores; 

II – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de 
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e 
Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = ------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
LC = ----------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE 

ATIVO TOTAL 
SG = ----------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices 
acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o 
montante dos itens que pretenda concorrer. Para as empresas que participarem da licitação na 
forma de consórcio, a comprovação exigida acima deverá considerar a soma do capital social ou 
patrimônio líquido de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação. A 
comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei 
devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 
conforme estabelecido no inciso X deste subitem. (conforme Decisão nº 5876/2010-TCDF) 

7.2.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

I – Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as 
empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, que poderá ser obtida através do site 
www.fazenda.df.gov.br; 

II – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB 
nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

III – Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante 
certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, 
conforme preconizado no artigo 1º do Decreto nº 6.106/2007; 

IV – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital da sede do 
licitante; 

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
devidamente atualizado, nos termos da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; 

VI – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa, em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943. 

7.2.5. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL: 

I – Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666/93). 

http://www.fazenda.df.gov.br/
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7.3. As empresas deverão apresentar Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato 
impeditivo para sua habilitação (exigida somente se houver fato impeditivo).  

7.4. Às empresas cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF deverão apresentar somente os documentos elencados nos subitens 
7.2.2, inciso VI do 7.2.4, e 7.2.5, deste Edital. 

7.5. É obrigatório às empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal apresentar Certidão 
Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de 
Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, conforme dispõe o 
subitem 7.2.4 inciso I, do Edital. 

7.6. A empresa cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do 
Fornecedor”, impresso na reunião de abertura, algum documento com validade vencida, deverá 
encaminhar o respectivo documento, em plena validade, a fim de comprovar a regularidade do 
mesmo. 

7.7. Conforme art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

a) a não-regularização da documentação, no prazo previsto neste subitem 7.3, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n

o
 

8.666, de 21 de junho de 1993, e neste edital, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

7.8. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo das cópias com os 
originais pelo(a) pregoeiro(a) ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão de 
imprensa oficial. 

7.9. Em nenhuma hipótese será aceito protocolo de entrega em substituição aos documentos 
relacionados neste Edital e nem documento com prazo de validade vencido.  

7.10. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da 
matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser 
fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.  

7.11. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento 
comercial, industrial e de prestação de serviços da empresa. 

7.12. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e 
também devidamente consularizados. 

7.13. Quando o documento e/ou certidões apresentadas não informarem a sua validade deverão 
estar datados dos últimos 90 (noventa) dias, exceto as certidões de comprovação de aptidão técnica 
e Certidão de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial. 

8. DAS PENALIDADES 

8.1. Das Espécies  

8.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, ficam sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto 
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nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos 
Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006:  

I - advertência;  

II - multa; e 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração de qualquer esfera da Federação, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a 
licitante e/ou contratada será descredenciada do Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, 
instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 
das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida. 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 

8.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

8.2. Da Advertência 

8.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir 
qualquer obrigação, e será expedida pelo Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral 
da SSP/DF (Ordenador de Despesas) se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 
execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 
contrato. 

8.3. Da Multa 

8.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo Subsecretário da 
Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de Despesas), por atraso 
injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite 
de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;  

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à 
parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso 
ultrapassar 30 (trinta) dias;  

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do 
prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;  

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do 
contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e 

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de 
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qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.  

8.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da 
Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a 
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem: 

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

8.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços 
de Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 

8.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente 
normal na SSP/DF, ou no primeiro dia útil seguinte.  

8.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.  

8.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2 e observado o princípio da 
proporcionalidade.  

8.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da Administração em admitir 

atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 8.3.1. 

8.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 8.3.1 não se aplica nas hipóteses de 
rescisão contratual que não ensejam penalidades.  

8.4. Da Suspensão 

8.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de 
licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na 
modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro 
de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a 
seguir:  

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pelo Subsecretário da 
Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF, a licitante e/ou contratada permanecer 
inadimplente; 

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no 
edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em 
original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução 
do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e 

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:  

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
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c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento. 

8.4.2. O Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de 
Despesas) é a autoridade competente para aplicar a penalidade de suspensão quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório e/ou na fase de 
execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 
contrato. 

8.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário 
Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União). 

8.4.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as 
condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 

8.5. Da Declaração de Inidoneidade 

8.5.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Segurança 
Pública do Distrito Federal, à vista dos motivos informados na instrução processual.  

8.5.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item 8.5 permanecerá em vigor enquanto 
perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.  

8.5.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito 
Federal e no Diário Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União), e seus efeitos 
serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do 
Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 
1993.  

8.6. Das Demais Penalidades 

8.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou 
que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no 
registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, estarão sujeitas às 
seguintes penalidades: 

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 
24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; 

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 8.5; 

III - aplicam-se a este subitem as disposições dos subitens 8.4.3 e 8.4.4. 

8.6.2. As sanções previstas nos subitens 8.4 e 8.5 poderão também ser aplicadas às empresas 
ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 1993 ou 
10.520, de 2002: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

8.7. Do Direito de Defesa 

8.7.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 
respectiva notificação. 

8.7.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
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responsabilidade. 

8.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. 

8.7.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase 
recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União (quando os recursos 
forem oriundos da União), devendo constar: 

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita 
Federal. 

8.7.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, o 
Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSPDF providenciará a sua imediata 
divulgação no sítio www.comprasnet.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao 
COMPRASNET, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou 
entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 

8.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário 
Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União) as sanções aplicadas com 
fundamento nos subitens 8.2 e 8.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por 
meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.8. Do Assentamento em Registros  

8.8.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

8.8.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as 
aplicou. 

8.9. Da Sujeição a Perdas e Danos 

8.9.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 

26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, 
ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das 
obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

8.10. Disposições Complementares 

8.10.1. As sanções previstas nos subitens 8.2, 8.3 e 8.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo 
Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de Despesas). 

8.10.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente na 
Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF. 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer em até 30 (trinta) minutos, devendo registrar sua intenção em campo próprio 
disponibilizado no Sistema COMPRASNET, devendo o interessado, no prazo de 3 (três) dias, 
contados da lavratura da ata, apresentar as razões do recurso, na Comissão Permanente de 
Licitação no Setor de Administração Municipal, Conjunto A, Bloco A, Ed. Sede da SSPDF, 1º 
Andar, Sala 109 – Asa Norte – Brasília - DF. A apresentação de contra-razões dos demais 
licitantes ocorrerá no prazo de até 03 (três) dias após o prazo do recorrente. 

9.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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9.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Comissão 
Permanente de Licitação no Setor de Administração Municipal, Conjunto A, Bloco A, Ed. Sede da 
SSPDF, 1º Andar, Sala 109 – Asa Norte – Brasília - DF. 

9.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessão deste Pregão, implicará decadência do direito da licitante, podendo o(a) Pregoeiro(a) 
adjudicar os objetos à(s) vencedora(s). 

9.5. Caberá ao(à) Pregoeiro(a) receber, examinar, instruir e decidir os recursos impetrados contra 
suas decisões e, em mantendo a decisão, submeter ao Subsecretário da Subsecretaria de 
Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de Despesas) para decisão final. 

9.6. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 
Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSPDF (Ordenador de Despesas), 
procederá a homologação do certame. 

9.7. Não serão conhecidos os recursos que não sejam apresentadas tempestivamente. 

10. DO CONTRATO 

10.1. Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/93, podendo ser 
substituído pela Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, nos termos do § 4º, do art. 62 da 
Lei nº 8.666/93, quando a interessada será convocada para assinar o respectivo instrumento, 
dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no Decreto n° 26.851/2006, no Decreto n° 26.993/2006, no 
Decreto n° 27.069/2006, na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações subsequentes, no art. 7° da Lei 
10.520 e neste Edital. 

10.1.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, deixar de entregar a documentação exigida neste Edital, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar 
com a Administração, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e/ou no contrato e das demais cominações legais. 
10.2. O Contrato terá vigência de 10 (dez) meses, a partir da data da assinatura do contrato, 
admitindo-se a sua prorrogação, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

10.3. Por ocasião da celebração do contrato, será exigido da licitante vencedora a prestação de 
uma das seguintes garantias: 

I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004); 

II - seguro-garantia; ou, 

III - fiança bancária. 

10.3.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 
2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º). 

10.3.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição 
financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou 
da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos 
benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002. 

10.3.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 
a) somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente; 
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b) poderá, a critério da Administração da Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF, ser 
utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações 
contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a 
garantia deverá ser reconstituída; 

c) ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências 
administrativas ou judiciais. 

10.3.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia 
exigida será considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata 
anulação da N.E (nota de empenho) emitida. 

10.4. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 
intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração. 

10.4.1. A recusa em assinar o contrato sem motivo justificado, devidamente aceito pela 
Administração, implicará nas sanções cabíveis à espécie, bem como na aplicação das prescrições 
insculpidas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

10.5. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato, nos termos do § 2º, do art. 27, do Decreto 5.450/05. 

10.6. O Contrato celebrado com prazo de vigência superior a doze meses poderá ter seus 
valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou na falta de previsão específica, 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Devendo a contratada para tanto, 
apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços, com demonstração analítica que deverá 
retratar a variação efetiva do custo de produção. 

10.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta 
apresentada pela licitante vencedora. 

10.8. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

10.9. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de 
seus eventuais termos aditivos no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União 
(quando os recursos forem oriundos da União). 

10.10. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os 
desdobramentos dos artigos 79 e 80, todos da Lei 8.666/93. 

10.11. A Contratada deverá quando da assinatura do contrato comprovar a origem dos bens 
importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser 
apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. A CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB 
nº 3, de 02/05/2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30/04/2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

IV- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa, em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título 
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VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943. 

11.2. O pagamento será efetuado em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro 
aprovado pela Administração correspondente com as parcelas efetivamente executadas, contra a 
apresentação da(s) Nota(s) Fiscal e será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 
de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de 
liquidação de pagamento. 

11.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela 
devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo 
pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC. 

11.4. Ressalvados os créditos líquidos e incontroversos dos serviços efetivamente prestados, 
nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

11.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

I – Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

11.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da 
Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, 
oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86, da Lei 8.666/93. 
11.7. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais 
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, 
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – 
BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber 
seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, 
pág.3, de 18/02/2011. 

12. DA ENTREGA DO MATERIAL E DOS SERVIÇOS 

12.1. O material e os serviços deverão ser entregues nos prazos e condições estabelecidos neste 
edital e seus Anexos, contado a partir da data de retirada/recebimento da respectiva Nota de 
Empenho ou do Pedido de Fornecimento, em dia de expediente da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública do DF, em seu horário de funcionamento. 

12.2. Serão recebidos os materiais e os serviços: 

I – provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da 
conformidade do material com a especificação; 

II – definitivamente, mediante termo circunstanciado, após verificar que os materiais e os serviços 
entregues possuem todas as características consignadas neste edital, no que tange a quantidade 
solicitada e qualidade do produto especificada no Edital. 

12.3. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de 
pagamento. 

12.4. Se a licitante vencedora deixar de entregar o material ou instalar, configurar e realizar os 
testes da solução e componentes dentro dos prazos estabelecidos sem justificativa por escrito, 
aceita pela Administração sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e neste 
Edital. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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13.1. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital 
será dirigido ao Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF, a quem 
caberá o deferimento ou não do pedido. 

13.2. Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá o(a) pregoeiro(a), 
fazer as correções que julgar necessárias para o seu aproveitamento, no interesse da 
Administração. 

13.3. A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará (ão) obrigada(s) a entregar os materiais descritos na 
Nota de Empenho, no local nela indicado, sem que isso implique em acréscimo nos preços 
constantes das propostas. 

13.4. A critério do(a) pregoeiro(a), que deverá justificar previamente no chat de mensagens, o 
prazo de 30 (trinta) minutos para o envio de documentos por meio de fax, poderá ser prorrogado 
pelo tempo que se julgar necessário. 

13.5. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a 
proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 

13.6. Ao Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de 
Despesas) fica reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e o dever de anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, 
nos termos do artigo 49 da Lei n.º 8.666/93. 

13.7. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, acompanhada das respectivas justificativas técnicas, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II). 

13.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para 
mais ou para menos, conforme o caso (Lei n.º 8.666/93, art. 65, § 5º). 

13.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Pregão. 

13.10. O resultado de julgamento do certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e 
no Diário Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União). 

13.11. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e considerar-se-á os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto o contrário no Edital, e só se iniciam e 
vencem os prazos em dia útil de expediente na Secretaria de Estado de Segurança Pública do 
DF. 

13.12. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

13.13. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo(a) Pregoeiro(a), na 
Comissão Permanente de Licitações da SSP/DF, sito ao Setor de Administração Municipal – 
SAM, Conjunto “A”, Bloco “A”, Edifício Sede da SSPDF, 1º Andar, Sala 109. CEP 70.620-000, 
Brasília – DF ou através do telefone 0xx(61) 3441-8814/8824. 

Brasília, 3 de julho de 2013. 
 

ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS 
Ordenador de Despesas 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROCESSO Nº: 050.000.707/2012 

ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30, 3.3.90.39 e 4.4.90.52 
 
 
1- OBJETIVO 

Este TERMO DE REFERÊNCIA visa descrever, justificar e definir as características e demais 

condições para contratação de solução de vídeo monitoramento para a Secretaria de Segurança Pública do 

Distrito Federal. 
 
2- OBJETO 

Este projeto tem como objetivo apresentar especificações técnicas mínimas para a contratação de 

empresa especializada, que será responsável pela implantação de sistema de monitoramento de imagens no 

Distrito Federal, feito por meio de 835 (oitocentos e trinta e cinco) câmeras e de 10 (dez) centrais de 

monitoramento remotas, próprias para acompanhamento, armazenamento e transmissão das imagens 

geradas, com a necessária produção de infraestrutura e com o fornecimento e a instalação dos programas e 

equipamentos necessários para a sua conectividade e para o seu funcionamento. 

 
3- APRESENTAÇÃO DO SISTEMA 

O sistema de monitoramento de imagens idealizado pela Subsecretaria de Modernização 

Tecnológica da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal captará imagens em diversas cidades 

que compõem o nosso território, com a utilização de câmeras térmicas, fixas e móveis, que serão instaladas 

obedecendo aos critérios definidos pelas diretrizes de Segurança Pública do Distrito Federal, considerando 

os mapas de manchas criminais característicos de cada cidade (subitem 4.2 e anexo 09). 

Depois de produzida a infraestrutura necessária para a instalação das câmeras, as imagens serão 

capturadas e transmitidas por redes - cabos de fibra óptica e/ou rádio - a centrais de monitoramento remoto 

regionais, localizadas em 10 (dez) áreas do Distrito Federal (anexo 02), e a uma central de monitoramento 

centralizada, situada na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, onde permanecerão 

armazenadas. Durante a captação dessas imagens, programas analíticos poderão atuar diretamente na 

câmera possibilitando controlar eventos e situações críticas previamente definidas, informando de forma 

automática aos agentes de segurança pública a existência da ocorrência na localidade monitorada. 

Apesar de instaladas em 10 (dez) áreas do Distrito Federal, o monitoramento abrangerá um maior 

número de regiões administrativas, pois cidades com centrais de monitoramento serão responsáveis por 

monitorar bairros e áreas de regiões administrativas vizinhas, totalizando mais de 30 (trinta) localidades com 

monitoramento efetivo, conforme ilustrado no diagrama a seguir: 
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Diagrama 1 - Mostra as localizações dos Centros de Monitoramento Remotos e as localidades 

a serem atendidas pelo monitoramento inteligente, na primeira etapa desse projeto. 
 

A limitação desse projeto em dez centrais de monitoramento remoto deriva da inexistência de linhas 

de cabo de fibra ótica ("infovias") nas cidades de Planaltina, Sobradinho, Paranoá, Itapoã, São Sebastião, 

Santa Maria, Gama e Brazlândia. Ressalte-se que outro projeto está sendo elaborado, para viabilizar a 

instalação de câmeras e de centrais de monitoramento remoto nas cidades onde as linhas de cabo de fibra 

ótica ainda não foram instaladas. 

Diversos programas analíticos atuarão também nas imagens transmitidas e armazenadas, fazendo 

com que o monitoramento das regiões críticas das cidades monitoradas no Distrito Federal seja realizado de 

forma automatizada. Controle de aglomerações, identificação de placas de veículos, movimentações bruscas 

de veículos e de pessoas, dentre outras soluções lógicas, farão parte do sistema de monitoramento 

inteligente, diminuindo a necessidade de manutenção de operadores em frente a terminais de vídeo, 

observando as imagens geradas pelas câmeras. 

O armazenamento das imagens geradas será feito em dois locais distintos - nas Centrais de 

Monitoramento Remoto (CMR) e na Central de Monitoramento Centralizado (CMC) na sede da Secretaria de 

Segurança Pública do Distrito Federal. Essa replicação dos dados preservará de forma mais segura as 

imagens capturadas e permitirá que sejam criados critérios de consulta nas demais centrais. 

A Central de Monitoramento Centralizado fará parte de um complexo tecnológico, onde existirão 

salas próprias para armazenamento, monitoramento, exibição de vídeo em grande formato ("vídeo hall"), 
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gerenciamento de crise e controle de acesso. A estrutura que permitirá a conectividade entre as centrais de 

monitoramento remotas e a central de monitoramento centralizada será objeto desse projeto, porém, as 

demais estruturas, farão parte de procedimentos licitatórios complementares. 

O diagrama de arquitetura do sistema de monitoramento por câmera encontra-se ilustrado a seguir: 
 

 
Diagrama 2 - Mostra o diagrama do sistema de monitoramento por câmera idealizado. 

 

Dessa forma, a implantação da solução terá obrigatoriamente que passar pelas seguintes fases: 

- Primeira fase: montagem da infraestrutura, que consiste na montagem da estrutura de fibra ótica e 

das torres de comunicação; 

- Segunda fase: montagem das câmeras e das Centrais de Monitoramento Remoto (CMR´s), com 

implantação da conectividade, da estrutura de comunicação e dos programas utilizados; 

- Terceira fase: conectividade das CMR´s com a estrutura lógica da Central de Monitoramento 

Centralizada (CMC); e 

- Quarta fase: operação da solução completa, após treinamento dos operadores, do administrador do 

sistema e dos responsáveis pela manutenção. 

É possível observar que as fases de implantação da solução são interdependentes e sequenciais, o 

que impede a partição em procedimentos licitatórios separados, que podem fazer com que os itens 

comprados não sejam compatíveis, impedindo, assim, o correto funcionamento do sistema. 

As principais características idealizadas para a solução de monitoramento são: 

- Arquitetura distribuída por IP em entes federados, permitindo a construção de ambiente complexo e 

em escala, com plena integração e controle; 

- Arquitetura gerenciável, permitindo visões simultâneas ao vivo e de vídeos gravados por múltiplos 

usuários autorizados; 

- O monitoramento será descentralizado;  

- O armazenamento será realizado usando discos SATA/SAS; 

- A autenticação fim-a-fim será baseada em SSL e encriptação de dados, aumentando, dessa forma, 

a segurança do sistema; 

- O sistema deverá permitir a exportação de elementos de prova de vídeo com uma assinatura digital 

que permite aos usuários verificar que o vídeo não foi modificado ou adulterado ao visualizar a exportação; 
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- O sistema terá a capacidade criar uma matriz virtual, com ilimitado número de portas da matriz de 

entradas/saídas. 

 
4- JUSTIFICATIVA 
4.1. MOTIVAÇÃO 

A expansão das grandes cidades do Distrito Federal fez com que as regiões administrativas 

alcançassem grandes áreas e praticamente se interligassem a cidades vizinhas. Essa expansão trouxe 

problemas típicos dos grandes centros urbanos, como: congestionamentos em vias de interligação e em vias 

internas, aumento do número de acidentes de trânsito, expansão das áreas críticas de violência urbana, 

aglomerações de pessoas nos centros financeiros e comerciais dessas cidades, dentre outros problemas. 

Todos esses problemas trazem à população a sensação de desorganização urbana, de aumento 

descontrolado da violência e de que o Estado não consegue fazer com que as políticas públicas alcancem as 

populações, principalmente aquelas das regiões administrativas mais afastadas da região central do Distrito 

Federal. 

Muitas vezes, essas sensações negativas não refletem o esforço dos governos na aplicação de 

recursos humanos e financeiros voltados as políticas públicas de segurança pública, mas trazem consigo 

uma sensação mais grave no que diz respeito à segurança pública: o aumento da sensação de insegurança 

da população. 

Para fazer convergir os esforços empregados em segurança pública e direcionar essas políticas para 

a resolução desses e de outros problemas, foi formulado, pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito 

Federal, o Plano Estratégico para o quadriênio de 2012 a 2015.  

Dentro da ótica de defender os objetivos permanentes definidos no Plano Estratégico e atender a 

população em seus anseios de segurança pública, foi confeccionado esse projeto de vídeo monitoramento, o 

qual será aplicável em mais de vinte localidades do Distrito Federal e consistirá na instalação de oitocentos e 

trinta e cinco câmeras em um período de oito meses, controladas de forma automática em dez centrais de 

monitoramento remoto, diminuindo em aproximadamente dois anos o prazo previsto para instalação das 900 

(novecentas) câmeras, segundo definição existente entre os objetivos estratégicos do Plano Estratégico da 

Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. 

Se lembrarmos de que já estão instaladas 66 (sessenta e seis) câmeras - na área central de Brasília 

e no Itapuã/DF - veremos que o objetivo estratégico proposto de instalar 900 (novecentas) câmeras já será 

superado em uma unidade, pois totalizaremos 901 (novecentos e uma) câmeras, com a implantação do 

sistema de vídeo monitoramento proposto neste Termo de Referência. 

Assim, quando utilizamos o monitoramento por câmeras em regiões críticas de violência das grandes 

cidades, com controle automático de eventos e alerta integrado, estamos atendendo a objetivos permanentes 

do Plano Estratégico, que são "propiciar integral e pronto atendimento às necessidades da população em 

qualquer ponto do Distrito Federal" e "assegurar o acesso de todos os segmentos da sociedade aos serviços 

de segurança pública". 

Ainda atendendo aos objetivos permanentes do Plano Estratégico, o sistema automatizado e com 

alerta de eventos, valorizará o agente de segurança pública, pois implantará uma tecnologia que direcionará 

os esforços para o pronto atendimento, com o esforço mínimo e com maior eficiência, o que desgastará 

menos os nossos agentes e fará com que eles tenham acesso a uma tecnologia de controle mais avançada, 

podendo sugerir novas aplicações para os programas inteligentes utilizados no vídeo monitoramento. 

Na medida em que emprega métodos científicos e tecnologias avançadas na prevenção de delitos 

em áreas críticas, a implantação desse sistema fará com que medidas eficazes de prevenção diminuam os 

riscos e/ou desestimulem atos infracionais e delitos, o que também se coaduna com os objetivos 

permanentes definidos no Plano Estratégico. 
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Enfim, essas novas tecnologias de monitoramento urbano farão com que a qualidade de vida no 

Distrito Federal melhore, fundamento este que é um dos principais, senão o principal, objetivos das políticas 

de segurança pública do Distrito Federal. 

Todas essas medidas transmitirão à população do Distrito Federal uma maior sensação de 

segurança, pois mecanismos de prevenção e repressão policiais serão disponibilizados aos agentes de 

segurança pública, que responderão de formas mais eficazes às solicitações dos cidadãos do Distrito 

Federal. 

Dessa forma, a solicitação de implantação de solução de monitoramento nas cidades do Distrito 

Federal se faz necessária devido à necessidade de realizar a vigilância em diversas regiões com índices 

críticos de violência, prevenindo, coibindo e registrando crimes e delitos, de forma atender aos objetivos 

permanentes e estratégicos formulados no Plano Estratégico da Secretaria de Segurança Pública do Distrito 

Federal, conforme descrito anteriormente neste subitem. 

 
4.2. LEGISLAÇÃO E ORIENTAÇÃO NORMATIVA APLICADA AO TERMO DE REFERÊNCIA 

Na formulação desse Termo de Referência foram utilizadas, principalmente, o Decreto no 7.174, de 

12 de maio de 2.010 e a Instrução Normativa no 04, de 12 de novembro de 2.010, ambos expedidos pelo 

Governo Federal e recepcionados no Distrito Federal pelo Decreto no 32.218/2010. 

Da Instrução Normativa foi extraído para o sistema o conceito de Solução de Tecnologia da 

Informação definido no parágrafo IX do artigo segundo: 
 

"IX - Solução de Tecnologia da Informação: conjunto de 

bens e serviços de Tecnologia da Informação e 

automação que se integram para o alcance dos 

resultados pretendidos com a contratação". 
 

O Termo de Referência tem todas as características de uma Solução de Tecnologia de Informação, 

que é um conjunto de bens e de serviços de Tecnologia de Informação e Automação, cuja integração é 

necessária para que sejam alcançados os resultados pretendidos com a contratação e seguem os seguintes 

parâmetros: 

- inicialmente, temos a montagem de uma infraestrutura de funcionamento, que dará suporte a 

instalação de equipamentos, que farão o sistema monitorar por meio de câmeras diversas regiões do Distrito 

Federal; 

- todo o Termo de Referência foi dimensionado para alcançar um fim específico, no caso, o 

monitoramento de diversas regiões do Distrito Federal, com eficiência e simplicidade técnica; 

- os equipamentos especificados em um lote têm o seu funcionamento relacionados com os 

equipamentos especificados num segundo lote e dependem do adequado funcionamento dos programas de 

gerenciamento e analíticos pré-definidos, tudo isso dependente de um processo inicial de implantação de 

infraestrutura, que, no caso do Termo de Referência contempla a infraestrutura e a montagem de rede de 

fibra ótica; e 

- a partição do Termo de Referência em lotes poderá causar enorme prejuízo ao erário público, pois 

alguns fatores observados nas licitações - prazo de entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização, 

compatibilidade, desempenho e garantia técnica - poderão ser desrespeitados, em virtude da diversidade de 

vencedores dos processos licitatórios fracionados. 

Para o leigo e desconsiderando processos licitatórios, é fácil entender o que a diversidade de 

fornecedores pode trazer de insatisfação e de prejuízo. Tomemos como exemplo o projeto de reforma de 

uma residência, onde temos um fornecedor/executor de projetos, outro responsável pelos serviços de 

reforma de piso, outro pela pintura, outro pela decoração, outro pela montagem de móveis, outro pela 
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colocação de cortinas, etc. Cada fase dessa reforma, se não executada a contento, prejudicará o andamento 

das demais e fará com que o responsável pela reforma tenha que estar atento a detalhes individuais de cada 

fase, que poderão também impedir o andamento das outras fases. 

Apesar de ser um exemplo simplório, a mesma situação pode ocorrer com o fracionamento da 

Solução de Tecnologia de Informação proposta: se na confecção do projeto uma empresa atrasar, ocorrerá, 

fatalmente o atraso na produção da infraestrutura para instalação dos equipamentos, que trará atrasos na 

montagem das Centrais de Monitoramento Remotas, que dificultará todo o funcionamento da solução 

proposta. Como resultado, obviamente teremos o comprometimento no cumprimento de metas e o prejuízo 

ao erário público, resultando, consequentemente, no prejuízo ao interesse público de toda a população do 

Distrito Federal, tão carente de produtos e serviços na área de Segurança Pública. 

A partir da definição de que uma solução seria implantada e que a Instrução Normativa no 04 seria 

utilizada como referencial, surgiram outras obrigações derivadas dessa Instrução, que orientaram a 

confecção desse Termo de Referência. 

Foi consultado, ainda, o Decreto no 28.678/08 de 11 de janeiro de 2.008. Esse Decreto regulamenta 

a Lei no 3.914 de 05 de dezembro de 2.006, que estabelece normas para a prestação de serviços de 

segurança eletrônica por empresas particulares. 

Apesar desta Subsecretaria achar que o decreto e a lei distritais não são aplicáveis a solução que 

será adquirida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, pois policiais - civis e 

militares - e bombeiros é que serão responsáveis pela operação e atendimento das ocorrências identificadas 

com o sistema, diferentemente do que os itens normativos regulamentam (que é a prestação de serviços de 

segurança eletrônica por empresas particulares), com o objetivo de evitar futuras e possíveis demandas 

judiciais foram consideradas, na confecção desse Termo de Referência, esses itens normativos, conforme 

condição expressa no subitem 5.3.2. 

A solução de vídeo monitoramento é de tal complexidade quanto ao volume e aos aspectos técnicos 

de fornecimento e instalação dos equipamentos que a possibilidade de execução do objeto por um consórcio, 

aproveitando assim a especialidade cada consorciado, resultaria em uma garantia no atendimento às 

exigências editalícias, o que poderia não ocorrer com as empresas atuando isoladamente. Isto posto, esta 

Administração irá admitir a oferta de propostas por meio de consórcio. 

 

 
4.3. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

Para definição do critério de julgamento, inicialmente analisamos os termos do Decreto no 7.174, de 

12 de maio de 2.010, que "regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela 

administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público 

e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União". Nesse decreto observamos em seu 

Artigo 9 que para a aquisição de bens e serviços de informática e automação deverão ser adotados os tipos 

de licitação "menor preço" ou "técnica e preço". Ainda nesse artigo, é determinado que a licitação do tipo 

"menor preço" será exclusiva para aquisição de bens e serviços de informática e automação considerados 

comuns, na forma do parágrafo único do artigo 1o da Lei no 10.520 de 2.002 e deverá ser realizada na 

modalidade de pregão, preferencialmente na forma eletrônica, conforme determina o artigo 4o do Decreto no 

5.450, de 31 de maio de 2.005. 

O parágrafo segundo do artigo 9 do Decreto no 7.174 define como bem ou serviço comum aquele 

cuja especificação estabelecer padrão objetivo de desempenho e qualidade e for capaz de ser atendida por 

vários fornecedores, ainda que existam outras soluções disponíveis no mercado. 
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As definições lançadas nesse item e caracterizadoras do tipo de licitação "menor preço" permitem 

que a contratação das Soluções de Video Monitoramento seja feita pelo tipo de licitação de "menor preço", 

pois todas as especificações elaboradas e lançadas nos referidos termos de referências estabelecem 

padrões mínimos objetivos de desempenho e qualidade, podendo ser atendidas por vários fornecedores. 

Para conhecimento, somente na fase de elaboração do termo de referência foram utilizados três orçamentos 

fornecidos por empresas distintas, para implantação da solução especificada. 

Atualmente, diversas empresas trabalham com Soluções de Video Monitoramento de grande escala, 

o que permite que a Administração Pública seja beneficiada de forma direta, com esse tipo de concorrência, 

o que pode trazer economia aos cofres públicos, pois é notório que em pregões, por várias vezes, o preço 

apresentado pelos fornecedores é inferior ao utilizado como referência para aquisição de Soluções e Bens e 

Serviços pelo órgão licitante. 

Também considerando o Decreto no 7.174 e considerando possível a escolha do tipo de licitação de 

"menor preço", sugerimos a escolha da modalidade de pregão na forma eletrônica. 
 
4.4. - OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA 

Reiterando o que foi descrito no subitem 4.1, foi utilizado como documento de oficialização da 

demanda o Plano Estratégico para o Período de 2012 até 2015, formulado pela Secretaria de Estado de 

Segurança Pública do Distrito Federal, onde, no Objetivo estratégico definido como 4 (Integrar, modernizar e 

democratizar os órgãos de segurança pública) consta a seguinte ação transcrita na íntegra: 

 

"Instalação de sistema de monitoramento por vídeo nos 

pontos críticos do DF (900 câmeras)". 

 
 
 
4.5. METODOLOGIA APLICADA PARA A FUTURA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS 

Nas áreas das dez Centrais de Monitoramento Remoto, foram examinados os mapas de distribuição 

de ocorrências criminais ("manchas criminais") do primeiro semestre do ano de 2012, elaborados pela 

Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, referentes aos seguintes parâmetros criminais: 

criminalidade geral, furto a transeunte, roubo em comércio, roubo de veículo, roubo a transporte coletivo, 

roubo a transeunte, furto em veículo1 e furto de veículo2. 

Essas manchas criminais são representadas em mapas, com escalas, que registram as regiões com 

incidência criminal e fazem os registros dessas regiões utilizando gradações colorimétricas, cujas 

convenções encontram-se ilustradas a seguir: 
 

 - Muito Alta 

 - Alta 

 - Média 

 - Baixa 

 - Muito Baixa 

 

Exemplificando: quando o mapa apresenta manchas com a coloração avermelhada significa que as 

regiões apresentam incidência muito alta das ocorrências criminais analisadas. De forma análoga, quando as 

                                            
1 - furto em veículo é caracterizado pela retirada de peças e acessórios do veiculo e/ou de seu interior. 
2  - furto de veículo é caracterizado pela subtração do automóvel do local onde ele foi deixado por seu condutor. 
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manchas são esverdeadas, o significado é que as regiões apresentavam baixas incidências das ocorrências 

policiais analisadas. 

Existiam diversas manchas criminais localizadas entre diversos endereços. Essa situação, ilustrada 

abaixo, fez com que os endereços adjacentes ao das manchas recebessem, em sua totalidade, câmeras 

fixas, ou seja, uma única mancha recebeu diversas câmeras, que serão instaladas em sua periferia, para 

preservar a informação registrada na pela mancha criminal e favorecer a população da área. 
 

Exemplo 1 - Riacho Fundo I Exemplo 2 - Riacho Fundo II 

  
Aqui, dois endereços periféricos a mancha 

receberão câmeras. 

Neste outro exemplo, sete endereços periféricos receberão 

câmeras. 
 

Neste Termo de Referência, as localizações das câmeras serão feitas considerando os seguintes 

fatores condicionantes: 

a) regiões com incidências "Média", "Alta" ou "Muito Alta" serão contempladas, inicialmente, com uma 

câmera do tipo fixa. No total, 412 (quatrocentos e doze) câmeras fixas serão instaladas nas áreas das dez 

Centrais de Monitoramento Remoto (anexo 02); 

b) regiões com incidência considerada "Muito Alta" (vermelhas), além das câmeras fixas citadas na 

alínea anterior, receberão uma câmera do tipo móvel, totalizando 153 (cento e cinquenta e três) regiões onde 

serão instaladas duas câmeras (uma móvel e uma fixa), consideradas pela análise da Secretaria de 

Segurança Pública do Distrito Federal com alta incidência de ocorrências criminais (anexo 07); 

c) regiões com incidência "Baixa" e "Muito Baixa", nesse primeiro momento, não serão contempladas 

com instalação de câmeras; 

d) regiões com incidências criminais consideradas como "Muito Alta" e com grandes áreas e/ou 

extensões receberão câmeras adicionais - móveis e fixas -, distribuídas da seguinte forma: 
 

CÂMERAS ADICIONAIS Móveis Fixas 

UnB 4 8 

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS 2 8 

CONIC 3 5 

PARQUE DA CIDADE 5 8 

RODOVIÁRIA 3 5 

CNB 3 5 

SETOR COMERCIAL SUL 5 10 

CEILÂNDIA3 3 31 

SIA 2 8 

PRAÇA TRIBUNAIS SUPERIORES 2 10 

TOTAIS 32 98 
 

e) na primeira fase desse projeto, câmeras do tipo térmicas e câmeras móveis serão instaladas nas 

CMR´s de Taguatinga, Brasília Norte e Lago Sul, objetivando monitorar as regiões dos grandes parques e 

reservas do Distrito Federal, que periodicamente são atingidas por incêndios de proporções consideráveis, 

muitas vezes produzidos por ação intencional humana. Nessas regiões as câmeras também serão 

                                            
3  - Na CMR da Ceilândia, todas as regiões identificadas nas alíneas "a" e "b" receberão uma câmera fixa adicional. 
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distribuídas de forma proporcional e considerando as áreas ocupadas pelos parques/reservas, conforme 

ilustrado no quadro a seguir: 
CÂMERAS Móveis Térmicas 

PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA 2 5 

FLONA 2 2 

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA 2 3 

TOTAIS 6 10 
 

f) foi definida uma Reserva Técnica de 15% (quinze por cento) de câmeras móveis e fixas que não 

terão suas regiões definidas nesse Termo de Referência. A criação dessa reserva obedece a critérios 

conservadores e que exigirão instalação de câmeras adicionais em regiões definidas como de incidência 

"Muito Alta" de todas as Centrais de Monitoramento Remoto, onde: 

- ocorrer mudança na área da mancha criminal considerada neste Termo de Referência e a mancha 

criminal real observada no período em que o projeto for executado. Como explicado na parte inicial dessa 

metodologia, as manchas consideradas foram produzidas considerando o primeiro semestre do ano de 2012 

e a execução desse projeto, em sua totalidade, deverá ser realizada no ano de 2013, o que poderá produzir 

alterações nas localizações das manchas criminais; 

- as manchas definidas nos mapas assumem contornos e formas variadas e que muitas vezes não 

representam a área a ser monitorada, o que poderá exigir instalações de câmeras adicionais, para que o 

sistema conserve as suas características de monitoramento, sem perder a qualidade necessária para 

identificar pessoas e/ou eventos; 

- podem existir regiões onde a topografia do terreno e os posicionamentos das edificações exijam a 

instalação de câmeras adicionais, para que toda a área da mancha criminal seja coberta com precisão. 

Se não for observada a necessidade de realizar as correções descritas nos parágrafos anteriores, as 

câmaras utilizadas como Reserva Técnica deverão reforçar o monitoramento de regiões com incidência 

"Muito Alta" de ocorrências criminais, com o objetivo de aprimorar a precisão dos programas utilizados e 

reforçar, nessas e em outras regiões, o sistema de leitura veicular, próprio para identificação de placas de 

veículo com restrições. 

Assim, finalizando essa descrição metodológica, teremos a seguinte distribuição de câmeras por 

Centrais de Monitoramento Remoto, considerando a Reserva Técnica: 
 

CMR 
Área onde será montada a Central de 

Monitoramento Remoto (CMR) 

Câmeras 

Fixas Móveis Térmicas 

1 CRUZEIRO 66 26 0 

2 GUARÁ 19 03 0 

3 TAGUATINGA 49 24 02 

4 CEILÂNDIA 62 08 0 

5 SAMAMBAIA 53 13 0 

6 RECANTO DAS EMAS 80 31 0 

7 NÚCLEO BANDEIRANTE 23 13 0 

8 BRASÍLIA 1 (NORTE) 60 32 05 

9 BRASÍLIA 2 (SUL) 43 17 03 

10 BRASÍLIA 3 (ZONA CENTRAL) 55 24 0 

RESERVA TÉCNICA 90 34 0 

TOTAL DO TERMO DE REFERÊNCIA 600 225 10 

 
4.6. RESULTADOS ESPERADOS 

Como resultados esperados da implantação do sistema de vídeo monitoramento nas cidades do 

Distrito Federal, temos: 
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i) a redução do nível de criminalidade nas regiões com elevados índices de violência, representados 

pelas manchas criminais formuladas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; 

ii) o registro de mais de setenta por cento dos delitos e dos crimes ocorridos nessas regiões, o que 

facilitará sobremaneira a identificação do(s) autor(es) e a investigação policial, tornando mais ágil e confiável, 

também, a persecussão criminal; 

iii) aumento gradual da sensação de segurança da população do Distrito Federal; 

iv) maior integração entre os órgãos envolvidos na segurança pública, já que a utilização dos 

sistemas será compartilhada e servirá as Polícias Civil e Militar, tanto para a prevenção como para a 

repressão de crimes e de delitos; 

v) controle da quase totalidade dos eventos de trânsito que trazem transtornos a população do 

Distrito Federal, como congestionamentos, veículos quebrados ou acidentados em vias públicas e 

interrupção de tráfego por outras causas. 

Além desses resultados, foi idealizada uma metodologia de avaliação da qualidade e da adequação 

da solução de tecnologia da informação adquirida (anexo 04), que orientará os gestores públicos 

responsáveis por verificar a eficácia e a eficiência da solução adquirida. 

 
5- DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente às normas e códigos aplicáveis ao 

serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT serão consideradas como elemento base para 

quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos. 

5.2. Onde estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, 

especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência 

técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem o 

sistema.  

5.3. A empresa interessada em participar do certame deverá apresentar no ato de credenciamento seu 

registro, bem como de seu(s) responsável técnico, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA), devidamente quitados. A prova da regularidade dar-se-á através da Certidão de Pessoa 

Jurídica e física do CREA em vigor na data do credenciamento. 

5.3.1. A empresa vencedora da licitação realizará vistoria nos locais de instalação da solução, com o objetivo 

de identificar todos os elementos necessários à elaboração do Projeto Executivo especificado no subitem 

10.2 deste Termo de Referência. 

5.3.2. A empresa interessada deverá observar o que estabelece o Decreto no 28.678/08 de 11 de janeiro de 

2.008, que regulamenta a Lei no 3.914 de 05 de dezembro de 2.006, ambos distritais, e a Portaria no 22 de 

01 de abril de 2008, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, os quais serão exigidos 

conforme definido a seguir, sempre procurando manter o caráter competitivo do procedimento licitatório 

derivado deste Termo de Referência: 

- deverá possuir Certificado de Registro e Autorização de Funcionamento; ou 

- o protocolo de requisição desse certificado feito à Secretaria de Estado de Segurança Pública. 

5.4. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal não aceitará, sob nenhum pretexto, a 

transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou 

outros profissionais.  

5.5. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal nomeará uma equipe de profissionais para 

acompanhamento e fiscalização dos serviços. Essa equipe será apresentada à CONTRATADA assim que 

emitida a ordem de serviço. 

5.6. As licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação referente a 

presente licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem 
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aplicados e possíveis interferências que porventura não tenham sido exaustivamente citadas nestas 

especificações técnicas, de modo a não incorrerem em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor 

de eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos. 

5.7. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e projetos ora fornecidos não 

poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar serviços extras e/ou alterar 

a composição de seus preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente 

especializada nos serviços objeto da contratação o que significa que deverá ter computado, nos preços 

unitários, todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais, etc., 

necessários à completa e correta execução dos projetos. 

5.8. A aprovação dos estudos e projetos por parte da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 

incluindo memoriais de cálculo, não eximem a responsabilidade técnica da CONTRATADA sobre sua autoria, 

nem caracterizam responsabilidade técnica solidária. 

5.9. Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, 

seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA. 

5.10. Todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e 

indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos causados pela CONTRATADA serão de sua 

inteira responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte da 

Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. 

5.11. A CONTRATADA não divulgará nem fornecerá dados ou informações obtidos em razão deste contrato, 

conforme termos de sigilo anexos (anexo 05), e não utilizará o nome da Secretaria de Segurança Pública do 

Distrito Federal para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorização 

prévia. 

5.12. A inobservância das presentes especificações técnicas implica na não aceitação parcial ou total dos 

serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenização. 

5.13. Os serviços de lançamento com fornecimento de cabo de fibra ótica serão executados e remunerados 

por demanda e deverão compor projeto de rede de fibra ótica apresentado pela empresa/consórcio 

vencedor(a) do certame. 
 

6- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

6.1. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal instalará uma plataforma integrada de monitoramento 

com o objetivo de gerir diversos aspectos da política de segurança pública de forma descentralizada e integrada 

em uma mesma plataforma. Para isto, irá dispor de uma CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO 

CENTRALIZADA (CMC), que será reconhecida como unidade convergente de todos os recursos que serão 

disponibilizados na rede. Para atingir esse resultado o sistema deverá utilizar arquitetura de alta disponibilidade, 

contendo tecnologia multi-sites combinada com a utilização de servidores de failover de gravação e servidores 

de gerenciamento redundantes, para assegurar que as gravações de vídeo nunca serão interrompidas e 

garantir acesso ininterrupto ao sistema. 

6.2. O sistema de monitoramento por imagem será de padrão IP, feito por meio de circuito fechado de televisão, 

e consistirá em supervisionar o perímetro de áreas externas, monitorando as atividades e o fluxo de pessoas 

nessas áreas, facilitando as ações voltadas à segurança pública. 

6.3. O sistema será composto, basicamente, por câmeras de vídeo coloridas - móveis, fixas e térmicas -, 

instaladas em ambientes externos ou internos, em pontos estratégicos, de modo a permitir a vigilância e o 

monitoramento desses ambientes. 

6.4. As câmeras de vídeo deverão ser dispostas de forma a cobrir todas as áreas críticas para quais foram 

designadas e estarão dotadas de proteções apropriadas para a função que se destinam. 

6.5. Com o objetivo de evitar que as variações das condições ambientais (nebulosidade, temperatura, chuvas, 



Pregão Eletrônico nº 27/2012-SSP                                                                                                          Processo nº  050.000.707/2012 
Aquisição de Solução para Implantação de Vídeo Monitoramento em Cidades do DF                                                     Folha 33/117 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade 

 
Folha nº 

Processo nº. 050.000.707/2012 

Rubrica               mat. 47.767-2 

 

 

posição do sol, nível de iluminação, etc.) provoquem alterações e ou interferências significativas na qualidade 

das imagens enviadas aos monitores, as câmeras deverão ser dotadas de circuitos e recursos capazes de 

minimizar essas variações e efetuar, automaticamente, as correções e equalizações necessárias para recompor 

a qualidade da imagem. 

6.6. As câmeras móveis deverão ser dotadas de recursos que possibilitem ao operador efetuar remotamente 

varreduras horizontais (pan) e verticais (tilt) e, também, aproximação do objetivo em foco (zoom da lente). 

6.7. As câmeras instaladas nas áreas externas, ou instaladas internamente em ambientes com iluminação 

deficiente, deverão ser dotadas do recurso noite/dia. 

6.8. A Solução de sistema de vídeo segurança multiusuário e multi-site deve suportar um número ilimitado de 

gravação e visualização de câmeras IP. 

6.9. Nas Centrais de Monitoramento Remoto (CMR), o sistema de armazenamento digital de imagens das 

câmeras deverá ter capacidade de armazenar as imagens de todas as câmeras sob supervisão por até 7 (sete) 

dias, antes de substituir as imagens antigas. Na Central de Monitoramento Centralizada (CMC), o sistema de 

armazenamento central deverá ter capacidade de armazenar as imagens digitalizadas de todas as câmeras, de 

todos os centros de monitoramento remoto, por até 45 (quarenta e cinco) dias. Para que se tenha a largura de 

banda necessária entre as centrais remotas (CMR´s) e a Central de Monitoramento Centralizada, será utilizado 

cabeamento de fibra ótica interligando as centrais. 

6.10. Cada Centro de Monitoramento Remoto deverá possuir sua sala de vigilância que irá abrigar monitores, 

teclados, servidores, computadores, racks, mobiliário ergonomicamente adequado, controle de acesso à sala e 

demais equipamentos e acessórios necessários à implantação do sistema. 

6.11. As salas de vigilância terão dimensões suficientes para permitir a adequada disposição dos equipamentos, 

objetivando a ergonomia, conforme a praticidade na utilização dos dispositivos. 

6.12. O ambiente deverá ser dotado de ar condicionado de forma a manter a temperatura ambiente adequada à 

utilização dos equipamentos do sistema. 

6.13. Ao operador deverá ser permitida a visualização das imagens enviadas por todas as câmeras, em tempo 

real, simultaneamente a gravação, devendo-lhe ser facultado à facilidade de selecionar e transferir qualquer 

imagem para um monitor dedicado à visualização de uma única imagem em detalhes.  

6.14. O sistema deverá realizar a leitura de placa de veículos pelo método de OCR, garantido alta confiabilidade 

na leitura em todas as câmeras instaladas, e enviar a informação ao banco de dados da Secretaria de 

Segurança Pública do Distrito Federal, onde o sistema permitirá a otimização da pesquisa e a consulta a essa 

base de dados de veículos, realizando a emissão de alertas para a rede. 

6.15. O sistema deverá fazer leitura especifica de: imagens de movimentos de objetos; alterações de imagens 

por períodos distintos; movimentações automáticas das câmeras configuráveis por período distintos; e 

aglomerações em horários distintos. Simultaneamente, o sistema deverá enviar alertas aos operadores dessas 

alterações. Além desses recursos, a solução deverá enviar alertas nos casos de formação de aglomerações 

instantâneas e evacuação instantânea de áreas monitoradas (alerta para mudança de padrões em áreas de 

monitoramento de aglomerações: show, eventos, manifestações e outros). Estas funcionalidades serão 

implementadas por demanda, porém devem ser partes da solução ofertada no ato da licitação, o que será 

comprovado por meio de prova de conceito e documentação técnica do fabricante. 

6.16. Os consoles de monitoramento nos diversos locais destinados a esta atividade acessarão as informações 

por meio de programas ("software") aplicativo do tipo cliente ou ainda por meio de programa ("software") de 

navegação na internet ou através de dispositivos móveis, controlados por meio de senhas de acesso. 

6.17. A matriz de CFTV será do tipo virtual, totalmente digital, projetada dentro de conceito abrangente, 

escalável e modular, com controle do acesso descentralizado e através de senhas. Os níveis de usuário serão 

determinados pelo administrador do sistema. 

6.18. Os arquivos de vídeo deverão ser comprimidos por meio de técnicas avançadas de compressão de dados, 
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utilizando-se codecs de vídeo de alto desempenho MPEG4 ASP, MxPEG, H.264, MJPEG e MPEG4, sem perda 

das informações de vídeo, de forma a se obter o melhor resultado entre a qualidade da imagem, a taxa de 

utilização da rede de transmissão de dados e o volume necessário de armazenamento das informações. 

6.19. O sistema deverá ter uma arquitetura expansível e modular, permitindo fácil adição de novas câmeras ou 

centrais de monitoramento remotas, como também a incorporação de novas tecnologias na medida em que se 

tornem disponíveis. 

6.20. A transmissão dos dados digitais das câmeras aos centros de monitoramento locais e à central de gestão 

de dados deverá ser realizada por fibra ótica, preferencialmente, caso não seja possível a utilização de 

cabeamento de fibra ótica, poderá ser utilizado o recurso de transmissão com tecnologia sem fio, devidamente 

encriptada e com formato de alto desempenho, compatível com as necessidades de transmissão de imagens e 

aprovada pelos órgãos reguladores. 

6.21. A alimentação elétrica deverá ser feita a partir de pontos de eletricidade existentes nos locais de instalação 

das câmeras. 

6.22. Deverão ser utilizados pontos de alimentação elétrica advindos de equipamentos de energia que a 

disponham de forma contínua, sem interrupções, tipo no-break on-line. 

6.23. Deve-se considerar como necessidade básica 30 fps e com resolução de 640X480, para o 

armazenamento e para visualização das imagens, e resolução mínima de 720x480, nos centros de 

monitoramentos e na estrutura de armazenamento central. 

6.24. A CONTRATADA deverá fornecer programa que permita leitura das imagens armazenadas para detecção 

de parâmetro pré-determinado e classificação das imagens, da seguinte forma: detecção de placas de veículos, 

alertas de movimento, mudança de padrões da imagem, alerta de fluxo contrario de objeto (carro ou pessoa), 

quebra de janelas de controle de áreas restritas, entrada de objeto ou pessoa em perímetro pré-determinado.  

6.25. O sistema deve suportar a aplicação de programas de análise inteligente de vídeo, devidamente 

licenciados, nas imagens recebidas das câmeras especificadas para este fim. Os programas atuarão sobre 

essas imagens capturadas, que passaram pelo processo de análise automatizada, devendo apresentar, pelo 

menos, as seguintes funcionalidades: 

 Criação de cerca virtual; 

 Detecção de sentido de tráfego; 

 Detecção de objeto deixado/esquecido; 

 Detecção de objeto removido; 

 Contagem de pessoas; 

 Contagem de veículos 

 Detecção de permanência de pessoa ou veículo por tempo acima do configurado como 

padrão para determinado local (Loitering); 

 Comandar o PTZ da câmera configurada para realizar movimentação acompanhando o 

movimento da cena. 

6.26. O sistema deverá suportar vídeos em rede codificados, pelo menos, nos seguintes padrões: 

 MJPEG; 

 MPEG4; 

 H.264. 

6.27. O sistema de câmeras IP deverá permitir a utilização e configuração de câmeras dos seguintes fabricantes 

e perfis, pelo menos: 

  Axis; Bosch; Flir; Panasonic; Pelco; Sony; com certificação ONVIF (para câmera térmica 

será dispensado ONVIF); 

 Detecção de movimento; 

 Detecção de câmera obstruída; 
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 Detecção de cenário alterado. 

6.28. A autorização do IPHAN para instalação de postes metálicos em áreas tombadas deverá ser 

providenciada pela CONTRATADA. 

6.29. O sistema deverá disponibilizar as imagens para o Centro Integrado de Atendimento e Despacho da 

CIADE/SIOSP/SSPDF, em mapas georreferenciados, com a plotagem dos locais das câmeras e sinalizador 

visual, indicando se a câmera está ativada/desativada, possibilitando, ainda, a ligação ("link") com as imagens 

clicando diretamente no mapa. 

 
7- CENTRAL DE MONITORAMENTO CENTRALIZADA (CMC) 

Faz parte deste projeto toda a infraestrutura tecnológica de processamento, analise e armazenamento 

da Central de Monitoramento Centralizada (CMC), incluindo toda a infraestrutura de servidores, programas 

de CMC, Storage, plataforma de vídeo monitoramento, cabeamento lógico, como especificado neste projeto. 

Para que a arquitetura do sistema possa suportar um grande numero de câmeras e ainda assim 

manter o desempenho, a solução a ser adotada deverá possuir 02 (dois) servidores, com, cada um, dedicado 

a alguns processos. A estrutura utilizada deverá apresentar, no mínimo, 10 (dez) serviços independentes, 

sendo que, aqueles serviços executados para Armazenamento e para Gerenciamento, contarão com 

servidores de emergência (servidores de contingência). A figura abaixo ilustra o layout sugerido para os 

serviços realizados pelos servidores do CMC. 
 

 
Diagrama 3 - Mostra os serviços que serão realizados pelos servidores da Central de Monitoramento 

Centralizada. 
 

7.1. O armazenamento de imagens deverá ser feito para todas as câmeras, por um período de 45 (quarenta 

e cinco) dias. As estações de Video Monitoramento , devem possuir a capacidade de gravar em formato de 

DVD para a gravação de vídeos para uso devido. 

7.2. O sistema de servidores deverá operar em redundância no acesso a storage. 

7.3. Os servidores deverão utilizar sistema operacional compatível com todos os demais itens do sistema de 

monitoramento ("solução"). 

7.4. A sala com as estações de vídeo monitoramente central não faz parte do objeto deste projeto básico. 

Assim, posições de atendimento e "vídeo wall", além do mobiliário próprio para monitoramento e estações de 

trabalho deverão fazer parte de outro projeto básico. 
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8- CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS CENTRAIS DE MONITORAMENTO REMOTO (CMR) 

8.1. As Centrais de Monitoramento Remoto funcionarão com operadores que terão como objetivo principal a 

identificação de incidentes e a informação desses incidentes aos responsáveis pela primeira resposta e pelo 

atendimento emergencial desses eventos. A identificação dos incidentes será automatizada e os operadores 

serão alertados pelos programas analíticos sobre a ocorrência de eventos. 

8.2. As Centrais de Monitoramento Remotas serão instaladas em instituições do Governo do Distrito Federal, 

que serão, salvo motivo de força maior, Unidades da Polícia Militar do Distrito Federal. 

8.3. Toda infraestrutura de cabeamento, de equipamentos, de programas e de mobiliário ergonômico 

necessários para instalação e para funcionamento dessas centrais de monitoramento deverão ser fornecidos 

pela CONTRATADA. 

8.4. A CONTRATADA deverá, ainda, prestar o serviço de suporte a todos os equipamentos e sistemas que 

compõem a estrutura dessas centrais. 

8.5. O diagrama com o mobiliário dessas centrais de monitoramento remoto deverá obedecer ao seguinte 

padrão: 

4
ESCALA - 1/50

 
 

Diagrama 4 - Mostra o padrão da Central de Monitoramento Remoto. 
 

9- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DAS CENTRAIS DE MONITORAMENTO REMOTO (CMR) 

9.1. A CONTRATADA será responsável pela instalação, configuração e manutenção da infraestrutura, hardware 

e software das centrais de monitoramento remoto, com as características que serão descritas posteriormente. 

Esta infraestrutura, hardware e software deverão ser fornecidos como parte dos serviços a serem prestados. 

9.2. Como ilustrado no subitem 8.5 deste projeto, cada central de monitoramento remoto instalada pela 

CONTRATADA deverá possuir as seguintes características mínimas para funcionamento: 2 (dois) Pontos de 

Atendimento (PA), sendo que cada PA deverá ser responsável por no máximo 32 (trinta e duas) câmeras. 

Existindo um numero maior de câmeras por setor, o fornecedor deverá instalar a quantidade de PA´s com as 

mesmas características dos previstos inicialmente no projeto. 

9.3. Cada Central de Monitoramento Remoto deverá: 
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- Possuir ambiente climatizado por meio de equipamento de ar condicionado; 

- Estar dotada de controle de acesso feito por biometria digital; 

- Permitir acesso às imagens do banco de dado local e central Secretaria de Segurança Pública do 

Distrito Federal; 

- Possuir mobiliário, composto por mesas e cadeiras, adequado ao serviço, com 01 (um) rack que 

deverá ter pelo menos 19”, com profundidade mínima de 980 mm e ventilação forçada para acomodação dos 

equipamentos; 

- Possuir 03 (três) servidores para otimização do serviço de monitoramento, sendo 02 (dois) do tipo 02 e 

01 (um) do tipo 03, conforme especificado no anexo 01;  

- Possuir estações de trabalho que suportem o sistema fornecido; 

- Possuir área de visualização de 2 x 21 polegadas e 1 x 42 polegadas para cada PA; 

- Possuir infraestrutura de rede elétrica e rede estruturada para garantir o funcionamento da central de 

monitoramento; 

- Estar dotados de switch, com portas de 10 GB, para interligação com a unidade central por meio de 

cabeamento de fibra ótica; 

- Fornecer infraestrutura necessária para manter o ambiente em funcionamento ("no-break") de no 

mínimo por 30 (trinta) minutos, mesmo em caso de queda de energia. O no-break a ser fornecido deverá ser de 

no mínimo 10KVA; 

- Manter conexão com as câmeras durante todos os dias da semana por vinte e quatro horas (7 x 24), 

sendo de responsabilidade da CONTRATADA fornecer todos os equipamentos necessários para realização 

desse serviço. 

9.4. Cada posição de Ponto de Atendimento deverá possuir um joystick que possibilite: seleção de câmeras; 

seleção de sequenciamentos; seleção de monitores de vídeo; programação de sequenciamentos; 

programação dos chamados tour de câmera; acesso as funções de panoramização: Pan, Tilt, Zoom e Foco 

das câmeras móveis e câmera fixa com zoom; e ter dispositivo de movimentação (Joystick) com velocidade 

variável. 
 
 

10-  ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

Os equipamentos e programas de computador que serão fornecidos encontram-se definidos em 

subitem posterior. 
 
 

10.1 COMPATIBILIDADE E FUNCIONALIDADE DOS PRODUTOS 

10.1.1. A empresa deverá apresentar declaração expressa do fabricante das câmeras informando que elas 

possuem compatibilidade com os programas analíticos, com os programas de vídeo monitoramento e com os 

switchs ofertados na proposta. 

10.1.2. A empresa deverá apresentar declaração expressa do fabricante dos switchs informando que eles 

possuem compatibilidade com as câmeras ofertadas na proposta. 

10.1.3. Não serão aceitas declarações de distribuidores e revendedores de produtos. 

10.1.4. As declarações deverão ser endereçadas a esta comissão indicando o número do procedimento 

licitatório a que estão relacionadas. 

10.1.5. Todos os equipamentos de rádio deverão ser identificados através do selo Anatel de identificação, 

legível e indelével, conforme Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para 

Telecomunicações. Serão aceitos APENAS os equipamentos homologados, cujos Certificados de 

Homologação devem estar disponíveis no sítio ("site") da Anatel (www.anatel.gov.br). 

http://www.anatel.gov.br/
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10.1.6. Todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos, sem uso anterior, e estar em linha normal de 

produção. 

 

10.2. EQUIPAMENTOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS 

Subitem Descrição Unidade Quantidade 

10.2.1 SERVIDOR DE REDE TIPO 01  UNID. 2 

10.2.2 SERVIDOR DE REDE TIPO 02 UNID. 20 

10.2.3 SERVIDOR DE REDE TIPO 03  UNID. 10 

10.2.4 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 200 TB TIPO 01 UNID. 1 

10.2.5 GAVETA DE ARMAZENAMENTO 300TB UNID. 2 

10.2.6 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO 02 UNID. 10 

10.2.7 COMPUTADOR - ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO TIPO 01 UNID. 27 

10.2.8 COMPUTADOR - ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO TIPO 02 UNID. 27 

10.2.9 MONITOR DE 21" UNID. 54 

10.2.10 JOYSTICK UNID. 27 

10.2.11 MESA PARA COMPUTADOR UNID. 27 

10.2.12 CADEIRA UNID. 27 

10.2.13 MONITOR/TV 42" UNID. 20 

10.2.14 CÂMERA TIPO 01 (CÂMERA TÉRMICA) UNID. 10 

10.2.15 CÂMERA TIPO 02 (PTZ 20 X) HDTV  UNID. 75 

10.2.16 CÂMERA TIPO 03 (PTZ 35X) UNID. 150 

10.2.17 CÂMERA TIPO 04 (FIXA OCR) HD UNID. 100 

10.2.18 CÂMERA TIPO 05 (FIXA) HD UNID. 500 

10.2.19 RADIO PONTO A PONTO 200 MBPS UNID. 60 

10.2.20 RADIO BASE TIPO 01 (ATE 200MBPS) UNID. 60 

10.2.21 RADIO ASSINANTE TIPO 01 CPE 20 MBPS UNID. 400 

10.2.22 SWITCH CORE TIPO 01 UNID. 1 

10.2.23 SWITCH CMR TIPO 02 UNID. 10 

10.2.24 SWITCH DISTRIBUIÇÃO TIPO 03 UNID. 50 

10.2.25 SWITCH ACESSO TIPO 4 UNID. 200 

10.2.26 MÓDULO SFP 1GB LX PARA 20KM WDM PAR 80 

10.2.27 MÓDULO SFP + 10GB PARA 40 KM UNID. 10 

10.2.28 MÓDULO SFP 100MBPS PARA 20 KM WDM PAR 200 

10.2.29 CONV GIGA COM SLOT SFP E PORTA 1000 TX UNID. 200 

10.2.30 CONVERSOR 10/100 TX PARA 100 FX UNID. 400 

10.2.31 CAIXA PORTA-EQUIPAMENTO UNID. 800 

10.2.32 CAIXA PROTEÇÃO CÂMERA FIXA UNID. 300 

10.2.33 RACK 42 U UNID. 10 

10.2.34 NO-BREAK 700 VA  UNID. 835 

10.2.35 NO-BREAK 2,2 KVA  UNID. 100 

10.2.36 NO-BREAK 10 KVA UNID. 15 

10.2.37 TORRE ESTAIADA TIPO 1 UNID. 30 

10.2.38 TORRE AUTOPORTANTE TIPO 1 UNID. 4 

10.2.39 BRAÇO METÁLICO 2 MT  UNID. 535 
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Subitem Descrição Unidade Quantidade 

10.2.40 POSTE METÁLICO 9MT UNID. 300 

10.2.41 
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE CAMERAS GP (PARA 105 

CAMERAS) 
LOTE 8 

10.2.41.9 PROGRAMAS DE VÍDEOS ANALÍTICOS EMBARCADOS UNID. 50 

10.2.41.9.1 SISTEMA DE LEITURA VEICULAR (SLV) UNID. 10 

10.2.42 INSTALAÇÃO DE CÂMERA UNID. 835 

10.2.43 INSTALAÇÃO DE SERVIDOR UNID. 32 

10.2.44 MONTAGEM DE CENTRAL DE MONITORAMENTO UNID. 10 

10.2.45 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATIVO DE REDE UNID. 260 

10.2.46 PROJETO DE REDE DE FIBRA ÓTICA UNID. 100000 

10.2.46 ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA – MD SOLO BRUTO METRO 30000 

10.2.46 ABERTURA DE PASSAGEM DE DUTO – MD SOLO ASFÁLTICO METRO 10000 

10.2.46 FORNECIMENTO C/ LANÇAMENTO DE ELETRODUTOS METRO 500 

10.2.46 LANÇAMENTO DE CABO 12 FIBRAS SM METRO 30000 

10.2.46 LANÇAMENTO DE CABO 4 FIBRAS SM  METRO 130000 

10.2.46 FORNECIMENTO DE PONTO LÓGICO CAT. 6 UNID. 200 

10.2.46 DGO 24 FIBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNID. 200 

10.2.47.1 TREINAMENTO DE OPERAÇÃO UNID. 60 

10.2.47.2 TREINAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA UNID. 12 

10.2.47.3 TREINAMENTO EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNID. 12 

10.2.48 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO UNID. 1 

( * ) Corresponde aos subitens constantes do Anexo 01 do Termo de Referência que trata da especificação dos materiais e serviços. 
 

11- GARANTIA DOS MATERIAIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

11.1. A garantia deverá ser integral de, no mínimo, 12 (doze) meses na modalidade ON-SITE, com cobertura 

total para peças e para serviços, incluindo deslocamentos de técnicos, quando necessários, para prestação 

dos serviços de assistência técnica (autorizada). 

11.2. A garantia citada no subitem 11.1 não invalida os prazos complementares de garantia de produtos e 

serviços, solicitados aos fabricantes e que se encontram especificados no anexo 01, o qual complementa a 

especificação dos produtos e dos serviços desse termo de referência e deverão ser observados pela 

CONTRATADA. 

11.3. Os materiais deverão estar acompanhados das respectivas notas fiscais, termos de garantia, manuais 

de instruções (necessários à operação dos mesmos), devendo, os manuais, estar escrito em Português do 

Brasil, quando da entrega dos equipamentos. 

11.4. Todos os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os cabos necessários para instalação, 

quando da entrega dos equipamentos. 

11.5. Todos os acessórios (trilhos, suportes, etc.), para a montagem dos equipamentos nos racks, deverão 

acompanhar os equipamentos e ser do fabricante desses equipamentos. 

11.6. As garantias das aquisições deverão atender as normas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990 – Código de Defesa do Consumidor. 

11.7. Os produtos procedentes do exterior deverão possuir certificação do INMETRO ou de outra entidade 

credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial expedido no Brasil. 

11.8. A garantia descrita no subitem 11.1. deverá abranger inclusive os modelos que venham a ter a sua 

produção descontinuada. 
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11.9. A contagem do início da garantia será realizada a partir da entrega da Solução, em funcionamento, 

para que seja avaliado o seu nível de serviço nos dois meses subsequentes, conforme Cronograma Físico-

Financeiro de Desembolso definido no Anexo 06 deste Termo de Referência. 

11.10. A CONTRATADA deverá garantir que os equipamentos fornecidos serão apropriados para suportar, 

nos locais onde serão instalados, as condições climáticas constantes das especificações técnicas, 

simultaneamente e sem prejuízo das características técnicas estabelecidas no contrato.  

11.11. A CONTRATADA deverá garantir o funcionamento dos equipamentos, bem como a qualidade e o 

funcionamento de cada uma de suas partes, separadamente, de acordo com as características descritas no 

Termo de Referência, ressalvadas os casos de manutenção inadequada ou de operação incorreta por parte 

da CONTRATANTE.  

11.12. A CONTRATADA deverá garantir o funcionamento dos equipamentos, considerados isoladamente ou 

interligados aos demais, de acordo com as características descritas nos manuais e nas especificações 

aplicáveis, desde que o restante dos equipamentos se mantenha em condições normais de operação.  

11.13. A CONTRATADA deverá estar apta a atender chamados encaminhados pela CONTRATANTE ao 

Centro de Atendimento da CONTRATADA, o qual deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 

(sete) dias por semana, para solução de problemas decorrentes de defeitos e falhas nos produtos, sistema 

de gerência, equipamentos e programas ("software"), que estejam relacionados com as funcionalidades 

(especificada ou esperada) dos itens defeituosos. 

11.14. O número de chamadas à Central de Atendimento da CONTRATADA deverá ser ilimitado durante o 

período de garantia aqui especificado. 

11.15. Os atendimentos deverão seguir as tabelas Classificação de Eventos e Grau de Serviço desejados, 

descritos neste Termo de Referência (Anexo 04). 

11.16. Caso a CONTRATADA não consiga resolver o problema através de assistência remota, a 

CONTRATADA deverá realizar uma ação “On-Site” de manutenção preventiva e/ou corretiva, para sanar o 

problema e restabelecer o funcionamento normal do sistema. A CONTRATADA, neste caso, deverá prover 

suporte no local (“On-site”) e se responsabilizará pelas despesas de deslocamento do especialista.  

11.17. Deverá ser fornecido serviço de suporte durante, no mínimo, 12 (doze) meses na modalidade ON-

LINE e por meio de telefone, para sanar dúvidas sobre instalação e configuração dos equipamentos. O 

serviço de suporte deverá ser prestado, primeiramente, pela assistência técnica autorizada, que terá um 

prazo de 7 (sete) dias para resposta. Caso este prazo não seja cumprido, o serviço de suporte deverá ser 

encaminhado ao fabricante que terá um prazo de 30 (trinta) dias, a partir do registro do primeiro chamado, 

para apresentar uma resposta definitiva. 

11.18. Os serviços de assistência técnica das câmeras e switchs deverão ser prestados diretamente pelo 

fabricante ou por meio de sua rede de assistência técnica autorizada localizada no Distrito Federal, 

devidamente comprovado por declaração e/ou copia do contrato e deverá ser suprido no regime de 8 (oito) 

horas por dia durante 5 (cinco) dias na semana, preferencialmente de segunda a sexta e ininterruptamente, 

para todo o equipamento ofertado, incluindo chamados técnicos. 

11.19. A empresa indicada para prestar o serviço de assistência técnica deverá possuir Responsável Técnico 

(RT) engenheiro eletricista devidamente certificado pelo fabricante, por meio de declaração ou de certificado, 

no qual conste habilitação para prestar os serviços técnicos nos equipamentos apresentados. 

11.20. A Assistência Técnica deverá disponibilizar número telefônico 0800 (ou equivalente ao serviço 

gratuito), para registro do chamado de assistência técnica e suporte. 

11.21. O órgão, ao fazer a abertura do chamado, receberá informações sobre o número, a data e a hora de 

abertura do chamado e, estas informações, serão consideradas para o início para contagem dos prazos 

estabelecidos. 
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12- MANUTENÇÃO 
12.1. DE HARDWARE 

12.1.1 As unidades que apresentarem defeitos durante o período de garantia deverão ser encaminhadas por 

meio do CM (Centro de Manutenção) à CONTRATADA, para recuperação. 

12.1.2. A troca de qualquer unidade defeituosa deverá ser realizada em conformidade com os prazos 

estabelecidos pela CONTRATANTE.  

12.1.3. A unidade defeituosa deverá ser encaminhada para reparo junto à CONTRATADA em um prazo de 

30 (trinta) dias. 

12.1.4. Após a entrega da unidade defeituosa à CONTRATADA, caso a unidade não possa ser devolvida 

reparada no prazo estabelecido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, forçará a 

CONTRATADA a substituí-la imediatamente por outra unidade, com características iguais ou superiores à 

unidade defeituosa, de modo a manter o prazo a ser estabelecido pela Secretaria de Segurança Pública do 

Distrito Federal, evitando a interrupção dos serviços da plataforma de monitoramento. 

12.1.5. Quando da devolução da unidade reparada, deverá ser apresentado, pela CONTRATADA, 

obrigatoriamente relatório técnico onde constem, pelo menos, as seguintes informações: 

- Código da unidade; 

- Número de série; 

- Falha informada; 

- Falha constatada; 

- Ação para corrigir a falha; 

- Componentes substituídos/ajustes realizados; 

- Número de série da unidade substituta (no caso de substituição da unidade enviada); 

- Razão da substituição da unidade. 

12.1.6. A CONTRATADA deverá informar a falha constatada, assim como propor sugestões para correção 

destas, quando cabível. 

12.1.7. Se em 30 (trinta) dias corridos a solicitação de reparo não for atendida, considerar-se-á estendido 

automaticamente o período de garantia para estas unidades pelo mesmo período de atraso ocorrido. 

12.1.8. A CONTRATANTE rejeitará e devolverá à CONTRATADA qualquer unidade reparada ou substituta, 

sempre que, em inspeção visual, constatar: dano em qualquer de suas partes, e/ou for observado que o 

funcionamento da unidade está fora das especificações originais e/ou for verificado algum defeito durante a 

fase de testes para verificação de funcionamento. 

12.1.9. O tempo em dias corridos, contado entre a comunicação da irregularidade à CONTRATADA e a 

efetiva reposição da unidade defeituosa, será computado como atraso para efeito de penalização. 

12.1.10. A CONTRATADA deve substituir qualquer unidade que apresente defeito na ativação dentro de um 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
12.2. DE PROGRAMAS ("SOFTWARE") 

12.2.1. A CONTRATADA deve disponibilizar, sem ônus, a atualização de novas versões do(s) software(s) e 

firmware(s) fornecido(s), ou de parte(s) dele(s), decorrentes da evolução funcional ou de correções do(s) 

anteriormente fornecido(s). 

12.2.2. Caberá a CONTRATADA informar por meio dos mecanismos de comunicações estabelecidos em 

contrato, quando da disponibilidade de novas versões e atualizações, com os respectivos procedimentos de 

instalação.  

12.2.3. Como definição, uma nova versão será o produto, que mesmo comercializado com um novo nome, 

número de versão ou marca, realize todas as funcionalidades exigidas na presente especificação técnica.  
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12.2.4. A CONTRATADA deverá garantir que uma nova versão do software ou firmware contenha todas as 

funções das versões anteriores e que a introdução desta não prejudique a compatibilidade e a operabilidade da 

mesma na rede.  

12.2.5. A CONTRATADA deverá garantir a independência entre a correção de defeitos (patches) e a geração de 

novas versões do software ou firmware, a menos que não acarrete ônus adicional à CONTRATANTE.  

12.2.6. A CONTRATADA deverá garantir o correto funcionamento de todo software instalado (de gerência e 

de equipamento) durante um período mínimo de 01 (um) ano, a contar da data da entrega da Solução, em 

funcionamento, conforme disposto no presente Termo de Referência. 

12.2.7. Durante todo o período de garantia, a CONTRATADA obriga-se a substituir, recuperar e/ou modificar os 

softwares e firmwares instalados, sem ônus de qualquer natureza à CONTRATANTE, nos casos comprovados 

de mau funcionamento, de modo a ajustá-los aos resultados que atendam às especificações técnicas solicitadas  

para os equipamentos e para a gerência dos sistemas. 
 

 

13- PROVA DE CONCEITO 

13.1. A proponente deverá, antes de ser homologado vencedor e em um prazo de 10 (dez) dias, montar um 

laboratório contendo rádios, câmeras, switchs e programas de vídeo monitoramento e de vídeo analíticos, 

onde deverão ser comprovadas todas as funcionalidades especificadas neste projeto básico. 

13.2. A Prova de Conceito deverá ser montada nas dependências da Subsecretaria de Modernização e 

Tecnologia da SSP/DF, ou em local indicado antecipadamente por ela, antes de ter início o prazo definido 

para montagem da Prova de Conceito. 

13.3. A Prova de Conceito não importará em custos à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito 

Federal. 

13.4. A Subsecretaria de Modernização e Tecnologia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do 

Distrito Federal (SMT/SSP/DF) formará equipe técnica responsável pela avaliação da Prova de Conceito. 

13.5. Como Procedimento Mínimo para todos os participantes do certame licitatório, sugerimos a montagem 

e o funcionamento de uma Central de Monitoramento Remota (CMR), com seus equipamentos, redes – 

lógica e elétrica e interconectividades. Essa CMR deverá receber as imagens de, pelo menos, duas câmeras 

de cada tipo especificado nos subitens 10.2.15 a 10.2.18 do Termo de Referência, totalizando 08 (oito) 

câmeras, com as todas as funcionalidades previstas no Edital, que serão comprovadas pelos profissionais 

da SSP/DF. Complementando esse Procedimento Mínimo, deverão ser simuladas a transmissão e o 

armazenamento de dados na CMR montada e na Central de Monitoramento Centralizada (CMC), de forma a 

atender os períodos de armazenamento mínimo das imagens nessas duas centrais. Observe que a 

simulação de armazenamento de dados na CMC evitará a aquisição de equipamentos de alto custo (ou a sua 

tomada em empréstimo), devendo, entretanto, ser comprovada, por meio de planilha de cálculo, a 

capacidade de armazenamento de imagens, pelo período de tempo definido no Termo de Referência.  

13.6. A Prova de Conceito será filmada e as funcionalidades simuladas serão registradas, de forma a manter 

em poder da SMT/SSP/DF as informações extraídas desse laboratório, com a aprovação ou não nesta prova. 

13.7. A equipe técnica da SMT/SSP/DF terá 24 (vinte e quatro) horas para avaliar a Prova de Conceito da 

licitante e, após esse prazo, emitirá relatório sucinto indicando a aprovação ou não da empresa na Prova de 

Conceito. 

13.8. Será considerada aprovada na Prova de Conceito a empresa que conseguir atender o que foi definido 

como Procedimento Mínimo neste item. 

13.9. A empresa que não conseguir atender o Procedimento Mínimo definido acima terá 24 (vinte e quatro) 

horas para corrigir os erros observados e apontados no relatório da equipe técnica da SMT/SSP/DF. 

Alcançando êxito nessas correções a empresa será considerada aprovada na Prova de Conceito. Em caso 

contrário, se não conseguir corrigir os erros, a empresa será reprovada na Prova de Conceito. 
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13.10. O licitante que for reprovado na prova de conceito não terá direito a qualquer indenização. 

13.11. Caso a licitante seja homologada, os equipamentos utilizados na Prova de Conceito, se novos de 

primeiro uso, poderão fazer parte do parque utilizado durante a vigência contratual. 

13.12. Apesar de não fazer parte da Prova de Conceito, solicito às empresas que observem o que foi definido 

no item 10.1 – COMPATIBILIDADE E FUNCIONALIDADE DOS PRODUTOS, cuja apresentação da 

documentação deverá ser feita no momento da realização da Prova de Conceito. 

 
14 - PLANILHA ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS 
 

Subitem Descrição do Material Unidade Quantidade 
Média Preço 
Unitário (R$) 

Média Preço 
Total (R$) 

10.2.1. SERVIDOR DE REDE TIPO 01  UNID. 2 45.900,00 91.800,00 

10.2.2. SERVIDOR DE REDE TIPO 024 UNID. 20 35.700,00 714.000,00 

10.2.3. SERVIDOR DE REDE TIPO 03  UNID. 10 25.500,00 255.000,00 

10.2.4 
UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 200 TB TIPO 

01 
UNID. 1 367.200,00 367.200,00 

10.2.5 GAVETA DE ARMAZENAMENTO 300TB UNID. 2 571.200,00 1.142.400,00 

10.2.6 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO 02 UNID. 10 54.723,00 547.230,00 

10.2.7 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO TIPO 016 UNID. 27 3.570,00 96.390,00 

10.2.8 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO TIPO 026 UNID. 27 4.590,00 123.930,00 

10.2.9 MONITOR 21"6 UNID. 54 612,00 33.048,00 

10.2.10 JOYSTICK6 UNID. 27 2.652,00 71.604,00 

10.2.11 MESA PARA COMPUTADOR6 UNID. 27 1.397,92 37.743,84 

10.2.12 CADEIRA5 UNID. 27 452,20 12.209,40 

10.2.13 MONITOR/TV 42" UNID. 20 2.652,00 53.040,00 

10.2.14 CAMERA TIPO 01 (CAMERA TÉRMICA) UNID. 10 72.453,15 724.531,50 

10.2.15 CÂMERA TIPO 02 (PTZ 20 X) HDTV  UNID. 75 17.821,44 1.336.608,00 

10.2.16 CÂMERA TIPO 03 (PTZ 35X) UNID. 150 14.554,18 2.183.127,00 

10.2.17 CÂMERA TIPO 04 (FIXA OCR) HD UNID. 100 6.967,62 696.762,00 

10.2.18 CÂMERA TIPO 05 (FIXA) HD UNID. 500 7.862,16 3.931.080,00 

10.2.19 RADIO PONTO A PONTO 200 MBPS UNID. 60 14.280,00 856.800,00 

10.2.20 RADIO BASE TIPO 01 (ATE 200MBPS) UNID. 60 14.280,00  856.800,00 

10.2.21 RADIO ASSINANTE TIPO 01 CPE 20 MBPS UNID. 400 3.303,78 1.321.512,00 

10.2.22 SWITCH CORE , TIPO 01 UNID. 1 123.369,00 123.369,00 

10.2.23 SWITCH CMR , TIPO 02 UNID. 10 20.196,00 201,960.00 

10.2.24 SWITCH DISTRIBUIÇÃO, TIPO 03 UNID. 50 14.218,80 710.940,00 

10.2.25 SWITCH ACESSO, TIPO 4 UNID. 200 999,60 199.920,00 

10.2.26 MÓDULO SFP 1GB LX PARA 20KM WDM PAR 80 1.224,00 97.920,00 

10.2.27 MÓDULO SFP+ 10GB PARA 40 KM UNID. 10 8.670,00 86.700,00 

10.2.28 MÓDULO SFP 100MBPS PARA 20 KM WDM PAR 200 969,00 193.800,00 

10.2.29 
CONVERSOR GIGA COM SLOT SFP E PORTA 

1000 TX 
UNID. 200 244,80 48.960,00 

10.2.30 CONVERSOR 10/100 TX PARA 100 FX UNID. 400 183,60 73.440,00 

10.2.31 CAIXA PORTA-EQUIPAMENTO UNID. 800 1.836,00 1.468.800,00 

10.2.32 CAIXA PROTEÇÃO CÂMERA FIXA UNID. 300 428,40 128.520,00 

10.2.33 RACK 42 U UNID. 10 1.836,00 18.360,00 

10.2.34 NO-BREAK 700 VA  UNID. 835 601,80 502.503,00 

10.2.35 NO-BREAK 2,2 KVA  UNID. 100 1.326,00 132.600,00 

10.2.36 NO-BREAK 10 KVA UNID. 15 13.260,00 198.900,00 

                                            
4 - Trinta servidores (vinte do tipo 02 e dez do tipo 03) serão responsáveis pela otimização do processamento de dados nas Centrais de Monitoramento Remotos. 
5
 - Como cada PA pode monitorar o máximo de 32 (trinta e duas) câmeras instaladas e são 20 (vinte) PA´s, o máximo de câmeras monitoradas seriam 640 (seiscentos e quarenta). 

Como o projeto prevê 835 (oitocentos e trinta e cinco) câmeras seriam necessários mais sete (sete) PA´s, para que todas as câmeras sejam monitoradas. 
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10.2.37 TORRE ESTAIADA TIPO 1 UNID. 30 15.408,91 462.267,30 

10.2.38 TORRE AUTOPORTANTE TIPO 1 UNID. 4 81.600,00 326.400,00 

10.2.39 BRAÇO METÁLICO 2 MT  UNID. 535 479,84 256.714,40 

10.2.40 POSTE METÁLICO 9MT UNID. 300 4.590,00 1.377.000,00 

10.2.41 
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE 

CAMERAS GP (PARA 105 CAMERAS) 
LOTE 8 112.200,00 897.600,00 

10.2.41.9 PROGRAMAS VÍDEO ANALÍTICO EMBARCADO UNID. 50 3.876,00 193.800,00 

10.2.41.9.1 SISTEMA DE LEITURA VEICULAR (SLV) UNID. 10 6.630,00 66.300,00 

10.2.42 INSTALAÇÃO DE CÂMERA UNID. 835 1.428,00 1.192.380,00 

10.2.43 INSTALAÇÃO DE SERVIDOR UNID. 32 2.424,54 77.585,28 

10.2.44 
MONTAGEM DE CENTRAL DE 

MONITORAMENTO 
UNID. 10 8.370,35 83.703,50 

10.2.45 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATIVO DE 

REDE 
UNID. 260 561,00 145.860,00 

10.2.46 PROJETO DE REDE DE FIBRA ÓTICA UNID. 100000 1,00 100.000,00 

10.2.46 
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA – MD 

SOLO BRUTO (METRO) 
METRO 30000 45,90 1.377.000,00 

10.2.46 
ABERTURA DE PASSAGEM DE DUTO – MD 

SOLO ASFÁLTICO (METRO) 
METRO 10000 66,0 663.000,00 

10.2.46 
FORNECIMENTO C/ LANÇAMENTO DE 

ELETRODUTOS (METRO) 
METRO 500 30,60 15.300,00 

10.2.46 
LANÇAMENTO DE CABO 12 FIBRAS SM 

(METRO) 
METRO 30000 16,32 489.600,00 

10.2.46 
LANÇAMENTO DE CABO 4 FIBRAS SM 

(METRO) 
METRO 130000 14,28 1.856.400,00 

10.2.46 FORNECIMENTO DE PONTO LÓGICO CAT. 6 UNID. 200 561,00 112.200,00 

10.2.46 
DGO 24 FIBRAS, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS 
UNID. 200 999,60 199.920,00 

10.2.47.1 TREINAMENTO DE OPERAÇÃO UNID. 60 5.880,00 352.800,00 

10.2.47.2 
TREINAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO DO 

SISTEMA 
UNID. 12 5.880,00 70.560,00 

10.2.47.3 
TREINAMENTO EM MANUTENÇÃO DO 

SISTEMA 
UNID. 12 5.880,00 70.560,00 

10.2.48 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO UNID. 1 45.900,00 45.900,00 

TOTAL 1.759.877,79 30.072.358,22 

( * ) Corresponde aos subitens constantes do Anexo 01 do Termo de Referência que trata da especificação dos materiais e serviços. 

 

O valor unitário estimado é de R$ 1.759.877,79 (Um milhão e setecentos e cinquenta e nove mil e 

oitocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). 

O valor global estimado é de R$ 30.072.358,22 (Trinta milhões e setenta e dois mil e trezentos e 

cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos). 

 
15- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
15.1. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O Contrato terá vigência de 10 (dez) meses, a partir da data da assinatura do contrato, admitindo-se a sua 

prorrogação, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93. 
 

15.2. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.2.1. Os serviços somente serão considerados completos após aceitação pelo Gestor do Contrato, contendo a 

documentação necessária, devidamente atualizada. 

15.2.2. Os aceites dos serviços irão acontecer após visita mensal de verificação e análise do relatório mensal de 

itens entregues e instalados. 
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15.3. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.3.1. Os serviços deverão ser executados na sede da CONTRATADA e nas cidades listadas no Anexo 02, 

devendo, esses serviços, ser concluídos e entregues nos prazo definidos pela CONTRATANTE, de acordo com 

o pré-estabelecido no projeto básico e seus anexos. 

 
15.4. CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.4.1. Todos os serviços previstos neste Projeto deverão ser executados por profissionais habilitados nas 

ferramentas dos programas ("software") pertinentes, não cabendo à CONTRATANTE qualquer 

responsabilidade técnica ou financeira pela capacitação dos técnicos da CONTRATADA, em qualquer tempo 

e fase de execução do projeto.  

15.4.2. Em decorrência das constantes mudanças tecnológicas, a CONTRATADA deverá, ainda, capacitar a 

sua equipe técnica para a execução dos serviços em novas ferramentas e linguagens de desenvolvimento, 

programas ("software"), hardware e sistemas operacionais, que venham a ser implantados nas instalações da 

CONTRATANTE. 

15.4.3. Todos os serviços prestados pela CONTRATADA deverão ser necessariamente documentados, 

registrados e entregues à CONTRATANTE, em cópias impressas e gravadas em meio magnético, e sob a 

forma de Relatórios de Atividades. 

15.4.4. Durante toda a vigência do contrato, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA relatórios 

dos serviços prestados, devidamente assinados pelo seu responsável técnico, que assumirá a 

responsabilidade das informações ali contidas. Os relatórios deverão ser entregues no prazo máximo de 2 

(dois) dias úteis a contar da referida solicitação. 

15.4.5. Caberá ao preposto da CONTRATADA coordenar e orientar todo o processo de planejamento, 

configuração, integração e operação assistida dos serviços contratados, respeitando os prazos estabelecidos 

e garantindo a qualidade dos serviços entregues à CONTRATANTE. 

15.4.6. O preposto da CONTRATADA será, ainda, responsável por consolidar a documentação mensal de 

atividades e entregá-la em mídia impressa, encadernada (em duas vias), bem como em CD-ROM (em duas 

vias). Essa documentação estará sujeita à revisão e aprovação dos representantes técnicos da 

CONTRATANTE. 

15.4.7. A CONTRATADA será responsável por todos os recursos necessários para a execução dos serviços 

contratados, conforme descritos neste projeto básico. 

15.4.8. A CONTRATADA deverá ter em seu quadro funcional Responsável Técnico (RT) legalmente 

registrado no órgão fiscalizador competente. 

15.4.9. A CONTRATADA deverá manter um técnico de sobreaviso nos finais de semana, para atender as 

emergências, encaminhando, mensalmente, a escala com nome do técnico, telefones e os locais onde esse 

técnico pode ser encontrado. 

15.4.10. A CONTRATADA e seu Responsável Técnico (RT) responderão ao Poder Judiciário por panes e 

danos oriundos da atividade de técnicos no desempenho de suas funções, devendo repará-los ou supri-los 

imediatamente. 

15.4.11. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal não fornecerá ferramentas ou qualquer 

equipamento para execução do serviço ora proposto. 

15.4.12. A CONTRATADA deverá implementar rigorosa gerência de contrato, tomando todas as medidas 

necessárias para controle e para acompanhamento de sua execução. 

15.4.13. Quando forem utilizados postes para fixação de câmeras e outros equipamentos, a CONTRATADA 

deverá instalar dispositivos de segurança contra descargas elétricas atmosféricas (para-raios), de acordo 

com as normas técnicas vigentes à época da montagem do sistema de monitoramento. 
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15.5. DAS NORMAS TÉCNICAS 

15.5.1. Todos os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as normas da 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Na inexistência destas ou em caráter suplementar, 

poderão ser adotadas outras normas de entidades reconhecidas internacionalmente, tais como: 

NEMA – National Electrical Manufactures Association; 

ANSI – American National Standard Institute; 

IEC – International Electro Technical Commission; 

DIN – Deutsche Industrie Normen; 

IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers; 

NEC – National Electrical Code; 

ASTM – American Society for Testing and Materials; 

EIA – Electronic Industries Association; 

UL – UnderwriteLaboratories. 
 

16- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

16.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um servidor especialmente designado para 

esse fim, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93. 
 

17- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1. A CONTRATADA deverá executar fielmente o objeto do presente projeto básico de forma que os 

serviços a serem executados mantenham as especificações técnicas e qualidade exigidas. 

17.2. A CONTRATADA ficará responsável por todos os procedimentos necessários para viabilizar a 

prestação dos serviços, devendo arcar com o ônus decorrente destes procedimentos. 

17.3. A CONTRATADA deverá executar todos os procedimentos necessários para a realização do 

fornecimento dos serviços. 

17.4. A CONTRATADA deverá comunicar ao(s) Executor(es) do Contrato, por escrito, todas as ocorrências 

que possam vir a impossibilitar a execução dos serviços. 

17.5. A CONTRATADA deverá informar, no decorrer do contrato, sobre mudanças ocorridas na forma, 

conteúdo ou funcionalidade do sistema, quando houver, que possam ser do interesse do órgão gestor do 

sistema. 

17.6. A CONTRATADA deverá responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus 

empregados, terceirizados ou a CONTRATANTE, em razão de acidente ou de ação, ou de omissão dolosa 

ou culposa, de seus prepostos ou de quem agir em seu nome. 

17.7. A CONTRATADA deverá assumir inteira responsabilidade por todas as despesas diretas e indiretas 

com o pessoal envolvido na execução do serviço. 

17.8. A CONTRATADA deverá prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva inerente ao sistema, 

definidos da seguinte forma: 

- Manutenção Preventiva – decorrentes da ação preventiva visando melhoria de desempenho por 

meio da otimização do sistema. Engloba a manutenção de todos os equipamentos a fim de prevenir 

inconsistências e paradas posteriores; 

- Manutenção Corretiva – decorrente de ações imediatas para restaurar o sistema, a fim de torná-lo 

totalmente funcional. 

17.9. Ficará a cargo da CONTRATADA o fornecimento, a instalação física e lógica, a configuração e a 

manutenção de todo os equipamentos e programas ("hardware" e "software") necessários à prestação dos 

serviços nos locais de instalação indicados pela CONTRATANTE. 
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17.10. A CONTRATADA deverá prestar os esclarecimentos necessários, quando solicitados, bem como, 

atender às reclamações formuladas ou aos pedidos de soluções estabelecidos em formulários padrão 

específico a ser definido pela CONTRATANTE, constando tipo de pedido e prazo para resolução. 

17.11. Na impossibilidade de atendimento das reclamações, do pedido de soluções ou da correção das 

funções ou dos módulos que apresentarem falhas, dentro do prazo estipulado pela CONTRATANTE, caberá 

à CONTRATADA justificar, por escrito, o não atendimento, encaminhando documentação para o(s) 

Executor(es) do Contrato, contendo as informações e ou pareceres necessários, para fins de análise e 

deliberação. 

17.12. A CONTRATADA deverá submeter-se à fiscalização por parte da CONTRATANTE, acatando as 

determinações e especificações por ela apresentadas, não promovendo alteração de versão do sistema sem 

sua prévia autorização. 

17.13. Caberá à CONTRATADA o ônus decorrente de correções dos erros provocados em funções ou 

módulos anteriormente em funcionamento, que foram provocados pelas atualizações ou manutenções do 

sistema. 

17.14. Deverá a CONTRATADA efetuar a correção das funções ou dos módulos que apresentaram falhas em 

até 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da notificação feita pela Secretaria de Segurança Pública do 

Distrito Federal. 

17.15. A CONTRATADA fica impedida de efetuar suspensão ou interrupção de fornecimento do serviço, para 

executar atualizações ou correções do sistema, sem prévia comunicação de no mínimo 24 horas (vinte e 

quatro horas) ao órgão gestor do sistema. 

17.16. A CONTRATADA deverá utilizar somente profissionais devidamente capacitados e habilitados para os 

serviços contratados, impondo-lhes rigoroso padrão de qualidade, segurança e eficiência. 

17.17. A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de 

acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 

serviços executados por seus empregados. 

17.18. A CONTRATADA está ciente de que os funcionários responsáveis pela execução dos serviços 

constantes desse projeto básico não possuem qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

17.19. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela prestação dos serviços contratados, objeto deste 

projeto básico, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou 

culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 

indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE. 

17.20. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se perante a Administração pelos eventuais danos ou 

desvios causados aos bens que lhe forem confiados ou os seus prepostos, devendo efetuar o ressarcimento 

correspondente, imediatamente, após o recebimento da notificação da Administração, sob pena de ter a 

importância a receber retida para realizar esse ressarcimento. 

17.21. A CONTRATADA não poderá ceder a outrem os serviços contratados, total ou parcialmente. 

17.22. A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto das informações, dos dados e dos documentos 

provenientes dos serviços realizados e também sobre as demais informações internas dos órgãos que tiver 

conhecimento. 

17.23. A CONTRATADA deverá abster-se, em qualquer hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto deste projeto básico, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

17.24. Caberá a CONTRATADA o controle da documentação que envolva as atividades de recebimento, 

distribuição, controle e armazenamento de toda a documentação referente ao projeto e implantação. Os 

documentos necessários ao projeto e à implantação encontram-se listados a seguir: 

- Licenças; 

- Projetos; 
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- Desenhos; 

- Folha de SERVIÇOS COMPLEMENTARES; 

- Especificações; 

- Cronograma; 

- Controle de mudanças de projeto; 

- Solicitação de informações; 

- Relatórios de não conformidade; 

- Relatórios de acompanhamento; 

- Termos de Recebimento; 

- Termos de Aceitação; 

- Controle do “AS-BUILT”. 

17.25. Caberá à CONTRATADA conferir a documentação para verificar o atendimento das especificações 

técnicas de "As Built". Os seguintes aspectos mínimos deverão ser analisados pela fiscalização: manutenção 

do padrão construtivo; quantitativos de materiais e de serviços divergentes do projeto básico; e qualificação: 

capacidade e habilidades técnicas. 

 
18- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1. A CONTRATANTE deverá permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências 

da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e aos locais onde serão executados os serviços. 

18.2. A CONTRATANTE deverá prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto desse 

projeto básico, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

18.3. A CONTRATANTE deverá promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto do presente Projeto 

Básico, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas. 

18.4. A CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida durante a 

execução dos serviços, para adoção das providências de cabíveis. 

18.5. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento devido do valor acordado em contrato, desde que 

concluídos e atestados os serviços prestados. 
 

19- DO PAGAMENTO 

19.1. Há previsão orçamentária e o pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias em conformidade com 

Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal. 

19.2. O pagamento será realizado de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro constante do anexo 06. 

19.3. Também deverá ser observada, como orientação, a tabela com os percentuais dos preços unitários 

médios dos bens, serviços e programas a serem adquiridos, também constante do anexo 06. Qualquer 

divergência considerável entre o preço unitário apresentado pela CONTRATADA e aquele existente na tabela 

de percentuais unitários deverá ser justificada pela CONTRATADA e, posteriormente, aprovada pela 

CONTRATANTE, para que o pagamento seja autorizado. 

19.4. O pagamento será feito mediante apresentação pela CONTRATADA da nota fiscal ou fatura da 

empresa, devidamente atestada pelo(s) executor(es) do contrato, desde que o documento de cobrança 

esteja em condições de liquidação. 

19.5. Será realizada uma contabilização mensal dos equipamentos entregues e instalados e dos serviços 

prestados e, após aceitação do gestor do contrato, a empresa estará autorizada a emitir o documento fiscal 

para a devida cobrança. 
 
20-  DAS PENALIDADES 

20.1. Pelo descumprimento da quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de Referência e pela 
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inexecução total ou parcial do contrato, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto 

26.851/2006, que regulamentou a aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº. 8.666/93 (Art. 9º, 

V, Decreto Federal 5.450/2005). 

 
21-  DO EXECUTOR PARA O CONTRATO 

 

21.1. O Distrito Federal designará executor para o contrato, nos termos da legislação pertinente. 

21.2. Os esclarecimentos a respeito da especificação do material poderão ser solicitados ao: 

Núcleo de Aquisição da Gerência de Material e Patrimônio – DISOP/SUAG/SSP 

Endereço: SAM, Conjunto “A” Bloco "A", 2º andar, sala 200- Edifício Sede da SSP/ DF. 

Telefones: - Fones: 3441 8794/ 8793 - Fax: (061) 3344 8808. 

e-mail: gemapssp@gmail.com e nuaqdf@gmail.com 

A Vossa Apreciação, 

Brasília, 3 de julho de 2013. 

 
 

Mauro José Oliveira Yared 

Gerente de Projetos da Subsecretaria de Modernização e Tecnologia 
DESPACHO: 

Aprovo o presente Termo de Referência, no termos do inciso II, do art. 9º, do Decreto Federal nº 

5.450/2005. 

Brasília, 03 de julho de 2013. 
 
 

ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS 

Subsecretário da Unidade de Administração Geral 

mailto:gemapssp@gmail.com
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ANEXO 01 

EQUIPAMENTOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS 
 

10.2.1. SERVIDOR DE REDE DE TIPO 01  

Esse servidor deverá ter as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Gabinete deverá possuir altura projetada para montagem e uso em rack padrão 19 polegadas, sendo 

no máximo, 2U (1U=44,45 mm); 

- Capacidade de no mínimo 2 Processadores Twelve-Core 6234; 

- Capacidade de no mínimo 900 GB de disco rígido com interface de disco SAS/SATA; 

- Capacidade de 24 GB de memória RAM; 

- Com Slots de Expansão; 

- Capacidade para no mínimo 08 (oito) discos rígidos padrão SATA de HOT/SWAP; 

- Interface de Rede Gigabit Ethernet com no mínimo 02 (duas) portas; 

- Capacidade para até 02 (duas) fontes de Energia redundantes; 

- Deverá suportar RAID 0, 1, 5 e 10, com no mínimo 256MB; 

- Sistema operacional adequado a aplicação que se destina; 

- Processador com as características mínimas de um AMD Opteron Twelve-core 6234 ou compatível; 

- O Clock do Processador deverá ser de no mínimo 2,0 Ghz; 

- Com Slots de Memória Livre; 

- No mínimo 12 Slot de Memória Total; 

- Mídia óptica para DVD-RW; 

- Placa de Rede (Mbps) Dual Gigabit integrada; 

- Pelo menos 06 (seis) porta USB; 

- No mínimo 03 Slot PCI Express (PCI-E); 

- Deverá possuir fonte de Alimentação redundante. 

 
10.2.2. SERVIDOR DE REDE DE TIPO 02 

Esse servidor deverá ter as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Deverá vir acompanhado com o Sistema Operacional adequado a aplicação a que se destina. 

- O gabinete deverá possuir altura projetada para montagem e uso em rack padrão 19 polegadas, 

sendo no máximo, 1U (1U=44,45 mm); 

- Capacidade de no mínimo 2 (dois) Processadores Intel Xeon E5606 Quad-Core de 2.13 GHz; 

- Memória cachê L3 de, no mínimo, 8MB. 

- Capacidade de no mínimo 300GB de disco rígido com interface de disco SAS/SATA; 

- Com 12 GB de memória RAM; 

- Com Slots de Expansão; 

- No mínimo 04 discos rígidos padrão SAS/SATA; 

- Interface de Rede Gigabit Ethernet com no mínimo 02 (duas) portas; 

- Capacidade para 01 Fonte de Alimentação de Energia fixa de 500W;  

- Deverá suportar RAID 0 e 1 com controladora Smart Array Controller ou superior; 

- Processador Intel Quad-Core Xeon E5606 ou superior; 

- O Clock do Processador deverá ser de no mínimo 2,13 Ghz. 

- No mínimo 10 (dez) Slots de Memória Livre; 

- No mínimo 12 (doze) Slots de Memória Total (6 por processador); 

- Mídia óptica para DVD-RW; 
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- Placa de Rede (Mbps) Dual Gigabit integrada; 

- Pelo menos 05 (cinco) portas USB; 

- No mínimo 01 (um) Slot PCI Express (PCI-E). 
 
10.2.3. SERVIDOR DE REDE DE TIPO 03 

O servidor deverá ter as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Processador: 2 (dois) de oito núcleos; 

- Clock do Processador: Mínimo de 2,0 GHz; 

- Cache do Processador: 12 MB (L3); 

- TDP mínimo de 65W; 

- Quantidade de processadores suportados: 2 (dois); 

- Memória Padrão: 8 GB; 

- Slots de Memória Totais: 12 (doze); 

- Baias de Discos Ocupadas: 1 (um); 

- Baias de Discos Livres: 7 (sete); 

- Capacidade mínima do disco: 300 GB; 

- Interface de disco: SAS Hot plug SFF; 

- Controladora: 256 Cache (RAID 0, 1, 5 e 10); 

- Mídia ótica: DVD-RW; 

- Placa de Rede (Mbps): 2 x Dual Gigabit Integrada (4 interfaces);  

- Porta USB: 6 (seis); 

- Slot PCI Express (PCI-E): 3 (três); 

- Fonte de alimentação: 2 (duas) Fontes inclusas (Redundantes); 

- Gabinete: Rack 2U. 

 
10.2.4. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) 200 TB (TIPO 1) 

A unidade de armazenamento deverá ter as seguintes características e especificações técnicas 

mínimas: 

- Sistema de Armazenamento do tipo DAS (DirectAttachedStorage); 

- Gabinete montável em rack padrão 19”; 

- Deverá acompanhar todos os acessórios (trilhos, suportes, etc.) próprios para a montagem em racks 

de 19” do próprio fabricante dos equipamentos; 

- Deverá ter 02 Controladoras dualport SAS redundantes Ativo/Ativo; 

- Deverá possuir no mínimo 200 Terabytes livres disponíveis na unidade compostos por discos rígidos 

de no mínimo 500Gb SAS; 

- Devera possuir 02 (dois) HBAs FC (a serem instaladas nos hosts); 

- Deverá ter suporte até 04 hosts ou 02 nós como cluster; 

- Deverá ter suporte para RAID níveis 0,1,5 e 10; 

- Deverá ter 2GB de cache com espelhamento (512MB por controladora); 

- Deverá ter fontes de alimentação e ventiladores redundantes e hot swap Cabo FC de 4m. 
 
10.2.5. GAVETA DE ARMAZENAMENTO (300TB) 

A gaveta de armazenamento deverá ter as seguintes características e especificações técnicas 

mínimas: 

- 2 (duas) Controladoras dual port SAS redundantes Ativo/Ativo; 

- No mínimo 300 Terabytes livres disponíveis na unidade, compostos por discos rígidos de no mínimo 
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2 (dois) TB SAS; 

- 2(duas) HBAs SAS (a serem instaladas nos hosts); 

- 4 (quatro) hosts ou 2 (dois) nós como cluster; 

- Suporte para no mínimo 48 (quarenta e oito) discos. 
 
10.2.6. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) TIPO 2 

A unidade de armazenamento deverá ter as seguintes características e especificações técnicas 

mínimas: 

- Capacidade de armazenamento de 32 (trinta e dois) TB; 

- No mínimo 07 (sete) portas 1000 Base-T; 

- Fonte de alimentação redundante interna ao equipamento; 

- Suportar expansão para até 240 (duzentos e quarenta) TB; 

- Suportar RAID 0, 1, 5 e 10; 

- Suportar HD do tipo SATA-II e SAS; 

- Suportar virtualização; 

- Montável em rack 19” e possuir no máximo 3U de altura; 

- No mínimo 16 (dezesseis) baias para inserção de HD; 

- Possuir ventiladores Hot-Swappable. 

 
10.2.7. COMPUTADOR - ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO TIPO 1 

Essa estação deverá ter as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Processador Intel Core I3 3.1GHz, 3MB cacheL2, ou superior; 

- Memória Ram 8GB DDR3; 

- Placa gráfica integrada Intel Graphics 2000; 

- Sistema Operacional Windows Seven; 

- Gravador de DVD SuperMulti; 

- Conexão VGA e DVI-D e HDMI; 

- Os Slots de expansão deverão ser de no mínimo 4DIMM; 

- Barramento front side bus de 1066 MHz ou superior; 

- Deverá possuir slots de Barramento PCI Express, contendo para expansão um slot livre após a 

instalação de todos os periféricos exigidos nesta especificação; 

- BIOS em flash ROM, com senha para power on e senha para acesso a BIOS, desenvolvida pelo 

fabricante do produto, não sendo aceita em regime de OEM; 

- Unidade de leitura óptica DVD-RW; 

- No mínimo duas portas USB 2.0; 

-. Deverá possuir teclado com conexão USB, não sendo aceito teclados com adaptadores; 

- Controladora SATA integrada; 

- Disco rígido com tecnologia Sata com capacidade mínima de 300 GB velocidade de rotação de 7200 

rpm e cachê de 4mb ou superior; 

- Interface de rede local ETHERNET de tripla velocidade a 10/100/1000 Mbps, padrão 10Base- 

T/100Base-TX/1000Base-TX, com negociação automática de velocidade em função da conexão, arquitetura 

local bus pci, com sistema de despertar remoto (Wake-on-Lan); 

- Controladora de vídeo com, no mínimo, três saídas digitais de vídeo e, no mínimo, 1024 MegaBytes 

de memória, com suporte a resolução de 1280 x 1024 pixels em 32 bits (true color); 

- Controladora de som estéreo 16 bits compatível com soundblaster, com conectores para line-in, mic-

in, line-out/speaker out; 
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- Fonte interna de alimentação com capacidade para suportar as possibilidades máximas de expansão 

da máquina, com filtro de rede acoplado, para operação em 110 e 220 VAC, 60 Hz, aceitando uma variação 

mínima de 10% para rede elétrica com fase, neutro e terra. 

 
10.2.8. COMPUTADOR - ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO TIPO 2 

Essa estação deverá ter as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Processador Intel Core I7 3.4GHz, 8MB Cache L3, ou superior; 

- Memória Ram 8GB DDR3; 

- Placa gráfica integrada Intel Graphics 3000; 

- Sistema Operacional Windows Seven; 

- Gravador de DVD SuperMulti; 

- Conexão VGA e DVI-D e HDMI; 

- Slots de expansão deverão ser de no mínimo 4DIMM. 

- Barramento front side bus de 1066 MHz ou superior. 

- Slots de Barramento PCI Express, contendo para expansão um slot livre após a instalação de todos 

os periféricos exigidos nesta especificação; 

- BIOS em flash ROM, com senha para power on e senha para acesso a BIOS, desenvolvida pelo 

fabricante do produto não sendo aceita em regime de OEM; 

- Unidade de leitura óptica DVD-RW; 

- Mínimo quatro portas USB 2.0; 

- Teclado com conexão USB, não sendo aceito teclado com adaptadores de conexão; 

- Controladora SATA integrada; 

- Disco rígido com tecnologia Sata com capacidade mínima de 500 GB velocidade de rotação de 7200 

rpm e cache de 4mb ou superior; 

- Interface de rede local ETHERNET de tripla velocidade a 10/100/1000 Mbps, padrão 10Base- 

T/100Base-TX/1000Base-TX, com negociação automática de velocidade em função da conexão, arquitetura 

local bus pci, com sistema de despertar remoto (Wake-on-Lan); 

- Controladora de vídeo com três saídas digitais de vídeo, com no mínimo 1024 MegaBytes de 

memória e suporte para resolução de 1280 x 1024 pixels em 32 bits (true color); 

- Controladora de som estéreo 16 bits compatível com soundblaster, com conectores para line-in, mic-

in, line-out/speaker out; 

- Fonte interna de alimentação com capacidade para suportar as possibilidades máximas de expansão 

da máquina, com filtro de rede acoplado, para operação em 110 e 220 VAC, 60 Hz, aceitando uma variação 

mínima de 10% para rede elétrica com fase, neutro e terra. 

- Os componentes - monitor de vídeo, gabinete da CPU, teclado e mouse - deverão ser do mesmo 

fabricante, não sendo aceito em regime de OEM. 

- Todos os dispositivos deverão ser totalmente compatíveis com Windows XP/2003/Vista/Seven, 

devendo acompanhar todos os drivers que se fizerem necessários para tal, fornecidos em disco compacto 

(CD). 

 
10.2.9. MONITOR 21” 

O monitor de no mínimo de 21 polegadas deverá possuir as seguintes características mínimas: 

 - No mínimo de 54 cm com retroalimentação LED; 

- Ângulo de visualização de 170º na horizontal e 160º na vertical; 

- Luminosidade 250 cd/m²; 

- Relação de Contraste 1000:1 estático; 3000000:1 dinâmico; 
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- Tempo de Resposta 5 m/s; 

- Resolução de 1920 x 1080; 

- Sinal de Entrada 1 VGA; 1 DVI; 

- Possuir no mínimo as seguintes certificações: FCC, CE, CSA, GOST. 

 
10.2.10. JOYSTICK 

Esse equipamento deverá ter as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- A placa de controle da mesa, deverá ser de linha do fabricante do produto oficial, projetado para uso 

comercial e industrial 24/7/365;  

- O cartão de controle deverá ser baseado em componentes com padrão e tecnologia comprovada; 

- O módulo deverá ser equipado com um conector USB tipo A, não sendo aceito adaptadores; 

- Os módulos deverão ser inter-conectável e deverá ser feito por uma API aberta e publicada e, 

quando combinado com uma aplicação de gestão de vídeo, fornecer aos usuários acesso rápido, eficiente e 

preciso para o controle de câmeras de vídeo e os vídeos gravados; 

- O módulo de teclado deverá estar equipado com teclas de atalho para definição de funções, teclas 

numéricas e teclas programáveis que executem a função "alt + tab"; 

- O módulo deverá estar equipado com um hub USB integrado, duas USB tipo A e um conector USB 

tipo B. Será permitida a utilização de hub externo como adaptador, desde que não importe em custos para a 

Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e desde que não traga prejuízos ao 

funcionamento do sistema; 

- O módulo de joystick deverá controlar variável de velocidade das funções pan, tilt e zoom da câmera 

e estar equipado com teclas para definição de atalho para aplicativos. O módulo deverá estar equipado com 

pelo menos uma porta USB; 

- Deverá possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 

- Deverá cumprir o padrão USB 1.1/2.0; 

- A placa de controle deverá ser alimentada pelo computador conectado por uma interface USB; 

- Deverá possibilitar operação a temperatura entre 0º C até +40º C; 

- Deverá possuir certificação: FCC ou CE; 

- Deverá possuir garantia do fabricante de pelo menos 2 (dois) anos comprovado por carta de 

fabricante e/ou informação constante no site do fabricante. 

 
10.2.11. MESA PARA COMPUTADOR 

Esse móvel deverá ter as seguintes características e especificações mínimas: 

- Tamanho mínimo de 800 X 850 X 1200 mm, com separação lateral tipo meia lua; 

- Acabamento em alumínio e aço garantindo robustez e durabilidade; 

- Tampo confeccionado em aglomerado mínimo 20 mm de espessura, com face superior revestida em 

laminado de 0,6 mm de alta pressão; 

- Local específico e protegido na mesa para passagem de cabos; 

- Poderão ser usados móveis planejados, desde que obedecidas as especificações mínimas contidas 

no Edital. Se a empresa optar por este tipo de móvel, deverá apresentar nas indicações de marca e modelo 

da proposta os caracteres “FABRICADO SOB MEDIDA”. 

 
10.2.12. CADEIRA 

Esse móvel deverá apresentar as seguintes características e especificações mínimas: 

- Com base giratória a gás; 

- Inclinação do assento e do encosto ajustável, com regulagem independente; 
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- Altura do assento e do encosto ajustável; 

- Apoio para braços e rodízios em poliuretano; 

- Assento e encosto com contornos ergonômicos, injetados e cobertos com tecidos em poliéster. 

 
10.2.13. MONITOR 42” 

Esse equipamento deverá apresentar as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

Deverá possuir área visível de tela de 42 polegadas; 

- O monitor deverá ser preferencialmente de LED; 

- Resolução de, no mínimo, 1920 x 1080; Full HD; 

- Formato da tela 16:9 e diagonal visual de 106,68 cm; 

- Relação de contraste de, no mínimo, 3.000.000:1; 

- Tempo de resposta máximo de 5 m/s; 

- Angulo de visão vertical/horizontal mínimo de 178º/178°; 

- Conexões USB, V-Componente e RS-232-C; 

- Saída de áudio digital (óptico/coaxial); 

- Saída HDMI; 

- Modo de alimentação deverá ser 110/ 220 volts; 

- Deverá vir acompanhado de todos os cabos necessários à conexão a microcomputadores padrão. 
 
10.2.14. CÂMERA TIPO 1 (CÂMERA TÉRMICA)  

Câmera de vídeo fixa de alta resolução com transmissão via protocolo IP composta por hardware e 

software com as seguintes características mínimas: 

- Visualização de imagem térmica para vigilância IP; 

- Saída UTP para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TX conector RJ45; 

- Deve implementar formato de compressão H.264 e M-JPEG; 

- Detecção de alta qualidade em total escuridão; 

- Resolução de vídeo de no mínimo 640 x 480 pixels; 

- Intervalo de detecção de humanos de, no mínimo, 440 metros de distância; 

- Intervalo de detecção de veículos de, no mínimo, 1350 metros de distância; 

- Alimentação via Ethernet – Power Over Ethernet;  

- Possuir lentes alternativas para diferentes aplicações; 

- Possuir os seguintes recursos de vídeo inteligentes: detecção de movimento e alarme para o caso de 

violação da câmera; 

- No mínimo, 1 entrada e 1 saída de alarme; 

- Sensibilidade térmica (NETD) mínima igual ou inferior 100 mK; 

- Capacidade instalada para conectar-se a sistema amplificador de áudio permitindo a comunicação 

bidirecional; 

- Capacidade instalada para comprimir áudio conforme os protocolos G.711 e ou G726; 

- A câmera deve possuir entrada e saída de áudio de 3,5 mm mic. Será aceito adaptador externo para 

áudio, desde que não importe em custos adicionais para a SSP/DF, não implique em perda de 

funcionalidades do sistema e permita a captação de áudio de forma síncrona com o evento registrado em 

vídeo; 

- Capacidade de armazenamento local por meio de SD card, compact Flash ou USB memory card; 

- Protocolos Internet: RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP e DNS; 

- Capacidade embarcada para a configuração de múltiplas paletas (cores) na própria câmera; 

- Suporte Multicast, Multi-Unicast, VBR, CBR; 
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- Caixa de proteção em alumínio que deve proteger totalmente a câmera das vibrações causadas pelo 

tráfego, chuva, poeira, umidade e altas temperaturas; (com grau de proteção IP 66). A caixa de proteção, 

bem como seus acessórios, deverá ser do mesmo fabricante da câmera ou homologado pelo mesmo, 

garantindo a qualidade da solução; 

- Caixa de proteção com ventilação interna para controle de condensação, ou dispositivo embarcado 

na própria câmera, que não seja adaptação e que realize a mesma função, sem perder as funcionalidades 

especificadas para o equipamento; 

- Certificação: FCC e CE; 

- Possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, 

com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; 

- Deverá vir com garantia do fabricante de pelo menos 3 (três) anos comprovada por carta de 

fabricante e/ou informação constante no site do fabricante. 
10.2.15. CÂMERA TIPO 2 (PTZ 20 x) HDTV – USO EXTERNO 

Câmera de vídeo móvel de alta resolução com transmissão via protocolo IP composta por hardware e 

software com as seguintes características mínimas: 

- Sensor de imagem em estado sólido do tipo CCD (Charged Coupe Device) ou CMOS, ambos com 

escaneamento progressivo; 

- Lente com zoom ótico de pelo menos 20 x com distâncias focais mínimas de 4,7mm a 84,6mm e com 

Zoom digital mínimo de 12 X. Poderá ser outra relação de sensor e lente zoom, desde que comprove 

equivalência funcional igual ou superior com aquela estabelecida; 

- Resolução HDTV 720p mínima de 1280 x 720 pixels; 

- Função Day & Night; 

- Sensibilidade mínima igual ou inferior 0,8 lux em modo colorido e 0,08 lux em modo preto e branco; 

- Lente auto-íris; 

- Sensibilidade compatível com a operação 24 (vinte quatro) horas por dia, apresentando imagens com 

qualidade e resolução adequadas ao perfeito funcionamento do sistema; 

- Conter plataforma móvel na câmera com as seguintes características: no mínimo, movimento de 

rotação horizontal (“pan”) de 360 (trezentos e sessenta) graus contínuos e movimento de rotação vertical 

(“tilt”) de 180 (cento e oitenta) graus com inversão eletrônica ou inversão automática; velocidade de varredura 

variável de 0.5º ate 300º por segundos, com velocidade mínima em presets de 300º/seg em pan e 250º/seg 

em Tilt; e dispor de, no mínimo, 99 (noventa e nove) posições programáveis (Presets), rotinas e verreduras 

múltiplas; 

- Formato de compressão H.264 e M-JPEG; 

- Imagem digital com até 1280 x 720 pixels de tamanho a 30 fps; 

- Capacidade instalada para operar em ambiente de rede Ethernet com suporte para pelo menos os 

seguintes recursos e protocolos: HTTPS, IEEE 802.1x, NTP ou SNTP, DNS, SNMP, IGMP, TCP, UDP, RTP, 

IPV4 e IPV6;  

- Suportar protocolo QoS (Qualidade de Serviço) para ser capaz de priorizar o tráfego; 

- Wide Dynamic Range - WDR; 

- Suporte total ao PTZ da câmera via protocolo IP. 

- Acesso simultâneo de no mínimo 10 usuários em unicast, e acesso ilimitado em multicast; 

- Capacidade instalada para detectar movimentos; 

- Arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 

- Capacidade de armazenamento local por meio de SD card, compact Flash ou USB memory card. 

- Configuração para operar com taxa de banda e quadros controlada em H.264 (CBR/VBR); 

- Alimentação HiPoE ou por fonte 24 VAC; 
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- Certificação FCC e CE; 

- Capacidade para operar em temperaturas entre -20ºC e +50º C; 

- Caixa de proteção pendente em alumínio que deve proteger totalmente a câmera de chuva, poeira, 

umidade e uso externo (com grau de proteção IP 66). A caixa de proteção, bem como seus acessórios, 

deverão ser do mesmo fabricante da câmera ou homologado pela mesma garantindo a qualidade da solução; 

- Caixa de proteção com aquecedor e ventilação interna para controle de condensação; 

- Braço de fixação em postes do mesmo fabricante com entradas pré-perfuradas para os cabos de 

comunicação. 

- Deverá vir com garantia do fabricante de pelo menos 3 (três) anos comprovada por carta de 

fabricante e ou informação constante no site do fabricante. 

- Não será aceito conversor IP externo. O mesmo deve ser parte integrante da câmera. 

 
10.2.16 CÂMERA TIPO 3 (PTZ 35 x) – USO EXTERNO 

Câmera de vídeo móvel de média resolução com transmissão via protocolo IP composta por hardware 

e software com as seguintes características mínimas: 

a) Especificação do hardware da câmera 

- Sensor de imagem em estado sólido do tipo CCD (Charged Coupe Device) ExView HAD de 1/4”, com 

"escaneamento" progressivo; 

- Lente com zoom ótico de pelo menos 35 x com distâncias focais de 3.4mm a 119 mm e com Zoom 

digital mínimo de 10 X. Poderá ser outra relação de sensor e lente zoom, desde que comprove equivalência 

funcional igual ou superior com aquela estabelecida; 

- Resolução mínima D1 (720x480 pixels); 

- Sensibilidade mínima igual ou inferior 0,7 lux em modo colorido e 0,008 lux em modo preto e branco; 

- Lente auto-íris; 

- Com recurso de foco automático através de SW; 

- Sensibilidade compatível com a operação 24 (vinte quatro) horas por dia, apresentando imagens com 

qualidade e resolução adequadas ao perfeito funcionamento do sistema; 

- Conter plataforma móvel na câmera com as seguintes características: no mínimo, movimento de 

rotação horizontal (“pan”) de 360 (trezentos e sessenta) graus contínuos e movimento de rotação vertical 

(“tilt”) de 180 (cento e oitenta graus), com inversão eletrônica ou inversão automática; velocidade de 

varredura variável de 0.5º ate 80º por segundos, com velocidade em presets de 300º/seg em pan e 300º/seg 

em Tilt;  

b) Especificação das funções de vídeo:  

- Formato de compressão H.264 e M-JPEG; 

- Imagem digital com até D1 (720 x 480 pixels) de tamanho a 30 fps;  

- Transmissão de pelo menos 2 streamings independentes de vídeo H.264 em máxima resolução D1 

configurável de 15 a 30 fps; 

- Compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo; 

- Wide Dynamic Range; 

- Com recurso eletrônico de estabilização de imagem; 

- No mínimo, 100 (cem) posições programáveis (Presets), rotinas e varreduras múltiplas; 

- Zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 4 zonas independentes); 

c) Especificação das funções de rede: 

- Largura de banda configurável CBR e VBR; 

- Saída UTP para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TX conector RJ-45; 

- Protocolos Internet: RTP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP e DNS; 
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- Protocolos de segurança HTTPS e IEEE802.1x; 

- A câmera e a caixa de proteção devem ser alimentadas por hPoE conforme padrão IEEE 802.3at; 

- Suporte total ao PTZ da câmera via protocolo IP. 

- Deve permitir o acesso de pelo menos 10 usuários em unicast simultâneos; 

- Para garantir a precisão, a câmera deve aceitar a sincronização de tempo externa de um servidor 

NTP (Network Time Protocol); 

- Qualidade de Serviço (QoS) para ser capaz de priorizar o tráfego; 

- Possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, 

com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; 

- Suporte Multicast e Multi-Unicast; 

- Com capacidade de controlar o tráfego de rede através da limitação da largura de banda máxima 

para um valor selecionado; 

- Capacidade de limitar a taxa de quadros por espectador a um valor selecionado, bem como a 

duração de cada sessão de exibição; 

- Suporte para restringir o acesso a endereços pré-definidos IP único, chamado endereço IP de 

filtragem; 

- Deverá permitir o uso de ferramentas de gerenciamento baseado em SNMP de acordo com SNMP 

v1, 2c e 3 / MIB-II; 

- Deverá possuir a possibilidade de atualização de software e firmware através de software do 

fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; 

- Deverá permitir atualizações do software (firmware) através da rede, usando FTP ou HTTP; 

d) Especificação da integração com outros sistemas: 

- Deverá operar em uma plataforma de código aberto baseado em Linux, que inclui um built-in web 

server; 

- A câmera deve conter um built-in web server disponibilizando vídeo e configuração disponível para 

vários clientes em um sistema operacional padrão e ambiente de navegador usando o HTTP, sem a 

necessidade de software adicional; 

- Os componentes opcionais descarregados a partir das câmeras para tarefas específicas, por 

exemplo, Active X, deverão ser assinadas por uma organização que oferece serviços de segurança digital; 

- Deverá suportar no mínimo 10 clientes unicast simultâneos e número ilimitado de clientes utilizando 

H.264 multicast; 

- A câmera deverá permitir a detecção automática do codificador baseado UPnP e Bonjour quando 

utilizar um PC com um sistema operacional que suporte esse recurso; 

- A câmera deverá fornecer suporte para IPv4 e IPv6; 

- Deverá ser fornecida com capacidade instalada para detectar movimentos; 

- Deverá possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 

- Deverá possuir recurso embarcado de inteligência capaz de rastrear um objeto ou uma pessoa em 

movimento automaticamente; 

- Deverá possuir capacidade de armazenamento local através de SD card, compact Flash ou USB 

memory card; 

e) Especificação geral da câmera: 

- Todas as configurações específicas devem ser armazenadas em uma memória não volátil e não deve 

ser perdida durante os cortes de energia ou soft reset; 

- Deverá conter caixa de proteção pendente em alumínio que deve proteger totalmente a câmera das 

vibrações causadas pelo tráfego, chuva, poeira, umidade e altas temperaturas (com grau de proteção IP 66). 

A caixa de proteção, bem como seus acessórios, deverão ser do mesmo fabricante da câmera garantindo a 
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qualidade da solução; 

- Deverá possuir caixa de proteção com aquecedor e ventilação interna para controle de condensação; 

- Deverá possuir braço de fixação em postes do mesmo fabricante com entradas pré-perfuradas para 

os cabos de comunicação; 

- Garantia do fabricante de pelo menos 3 (três) anos comprovado por carta de fabricante e/ou 

informação constante no site do fabricante; 

- Operação a temperatura entre -20º C até +50º C; 

- Certificação: FCC, CE; 

- O equipamento deve ser compatível com RoHS; 

- Não será aceito conversor IP externo. O mesmo deve ser parte integrante da câmera. 

 
10.2.17. CÂMERA TIPO 4 - (FIXA PARA CONTROLE VEICULAR - OCR) 

Esse equipamento deverá ter as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

a) Especificação do hardware da câmera: 

- Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS ou CCD com varredura progressiva; 

- Lente varifocal, de, no mínimo, 2,8 a 8 mm com correção de IR, montagem CS; 

- Resolução mínima de 1280 x 960 pixels; 

- Sensibilidade mínima igual ou inferior 0,2 lux em modo colorido e 0,03 lux em modo PB, F1.2; 

- Lente auto-íris; 

- Recurso de foco automático através de SW; 

b) Especificação das funções de vídeo: 

- Implementar formato de compressão H.264 (Baseline e Main profile) e M-JPEG; 

- Pelo menos 2 streamings independentes de vídeo H.264 em resolução HDTV (1280 x 720) à máxima 

taxa de frames (30 fps); 

- Compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo; 

- Wide Dynamic Range; 

- Tempo do obturador entre 1/29500s e 2s; 

c) Especificação das funções de rede: 

- Largura de banda configurável (CBR e VBR); 

- Saída UTP para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TX conector RJ-45; 

- Deverá possuir protocolos Internet: RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP e DNS; 

- Deverá possuir os protocolos de segurança HTTPS, SSL e IEEE802.1x; 

- A câmera deve permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3af sem uso de equipamentos 

adicionais; 

- Possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, 

com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; 

d) Especificação da integração com outros sistemas: 

- Capacidade embarcada para a configuração de máscaras de privacidade na própria câmera; 

- Capacidade embarcada para inserir sobreposição de texto e figuras na imagem; 

- Capacidade embarcada para espelhamento de imagem; 

- Capacidade instalada para detectar movimentos através da criação de áreas poligonais de inclusão e 

exclusão de até 20 pontos; 

- Capacidade embarcada para rotacionar a imagem do sensor; 

- Capacidade instalada para alarmar em caso de violação da câmera; 

- Capacidade de analise de vídeo embarcado através da simples adição de licença e software; 

- Deverá possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas 
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- Capacidade de armazenamento local através de SD card, compact Flash ou USB memory card; 

- Capacidade de armazenamento em rede através da câmera; 

- Capacidade instalada para conectar-se a sistema amplificador de áudio permitindo a comunicação 

bidirecional; 

- A câmera deve possuir entrada (mic) e saída (line out) de áudio de 3,5 mm; 

- Capacidade instalada para transportar áudio; 

- Deverá ser fornecida com microfone para detecção de áudio; 

- Deverá possuir, no mínimo, 1 entrada e 1 saída de alarme; 

e) Especificação geral da câmera: 

- Deverá conter caixa de proteção que deve proteger totalmente a câmera da chuva, poeira, umidade e 

altas temperaturas (com grau de proteção IP 66) e resistente a impacto no grau de proteção IK10. A caixa de 

proteção, bem como seus acessórios, deverão ser do mesmo fabricante da câmera ou homologados pela 

mesma garantindo a qualidade da solução; 

- Deverá possuir caixa de proteção com dispositivo para o controle de condensação; 

- Suporte para fixação em postes e parede do mesmo fabricante da caixa de proteção; 

- Operação a temperatura entre -25º C até +50º C; 

- Certificação: FCC e CE; 

- Não será aceito conversor IP externo. O mesmo deverá ser parte integrante da câmera; 

- Deverá vir com garantia do fabricante de pelo menos 3 (três) anos comprovada por carta de 

fabricante e/ou informação constante no site do fabricante. 
 
10.2.18. CÂMERA TIPO 5 - (FIXA) 

Esse equipamento deverá apresentar as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

a) Especificação do hardware da câmera: 

- Com sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS ou CCD com varredura progressiva; 

- Com lente varifocal, de, no mínimo, 5 a 50 mm com correção de IR, montagem CS; 

- Resolução mínima de 1280 x 960 pixels; 

- Sensibilidade mínima igual ou inferior 0,2 lux em modo colorido e 0,03 lux em modo PB, F1.2; 

- Lente auto-íris; 

- Recurso de foco automático através de SW; 

b) Especificação das funções de vídeo: 

- Formato de compressão H.264 (Baseline e Main profile) e M-JPEG; 

- Transmissão de pelo menos 2 streamings independentes de vídeo H.264 em resolução HDTV (1280 

X 720) à máxima taxa de frames (30 fps); 

- Compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo; 

- Wide Dynamic Range; 

- Tempo do obturador entre 1/29500s e 2s; 

c) Especificação das funções de rede: 

- Largura de banda configurável (CBR e VBR); 

- Saída UTP para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TX conector RJ-45; 

- Deverá possuir protocolos Internet: RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP e DNS; 

- Deverá possuir os protocolos de segurança HTTPS, SSL e IEEE802.1x; 

- A câmera deverá permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3af sem uso de equipamentos 

adicionais; 

- Deverá possuir a possibilidade de atualização de software e firmware através de software do 

fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; 
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d) Especificação da integração com outros sistemas: 

- Com capacidade embarcada para a configuração de máscaras de privacidade na própria câmera; 

- Com capacidade embarcada para inserir sobreposição de texto e figuras na imagem; 

- Com capacidade embarcada para espelhamento de imagem; 

- Com capacidade instalada para detectar movimentos através da criação de áreas poligonais de 

inclusão e exclusão de até 20 pontos; 

- Com capacidade embarcada para rotacionar a imagem do sensor; 

- Com capacidade instalada para alarmar em caso de violação da câmera; 

- Deverá possuir capacidade de analise de vídeo embarcado através da simples adição de licença e 

software; 

- Deverá possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 

- Deverá possuir capacidade de armazenamento local através de SD card, compact Flash ou USB 

memory card; 

- Deverá possuir capacidade de armazenamento em rede através da câmera; 

- Com capacidade instalada para conectar-se a sistema amplificador de áudio permitindo a 

comunicação bidirecional; 

- A câmera deve possuir entrada (mic) e saída (line out) de áudio de 3,5 mm; 

- Deverá ser fornecida com capacidade instalada para transportar áudio; 

- Deverá ser fornecida com microfone para detecção de áudio; 

- Deverá possuir, no mínimo, 1 entrada e 1 saída de alarme; 

e) Especificação geral da câmera: 

- Com caixa de proteção que deve proteger totalmente a câmera da chuva, poeira, umidade e altas 

temperaturas; (com grau de proteção IP 66) e resistente a impacto no grau de proteção IK10. A caixa de 

proteção, bem como seus acessórios, deverão ser do mesmo fabricante da câmera ou homologado pela 

mesma garantindo a qualidade da solução; 

- Deverá possuir caixa de proteção com dispositivo para o controle de condensação; 

- Com suporte para fixação em postes e parede do mesmo fabricante da caixa de proteção; 

- Deverá possibilitar operação a temperatura entre -25º C até +50º C; 

- Certificação: FCC e CE; 

- Não será aceito conversor IP externo. O mesmo deve ser parte integrante da câmera; 

- Deverá vir com garantia do fabricante de pelo menos 3 (três) anos comprovada por carta de 

fabricante e ou informação constante no site do fabricante. 
 
10.2.19. RADIO PONTO A PONTO TIPO 1 (200 Mbps) 

Para os locais onde não seja possível a implementação de cabeamento de fibra ótica, a solução a ser 

utilizada será a utilização de rádios, ponto a ponto, de alto desempenho, em faixa de frequência destinada a 

área de segurança publica, que é de 4.9 Ghz. 

O mesmo equipamento deverá operar na faixa de frequência de 4940 a 4990 ou 5470 a 5725 MHz ou 

5725 a 5850 MHz de acordo com a Resolução n° 506, n° 494 e n° 442 da ANATEL, sem necessidade de 

troca de equipamentos. 

Esses equipamentos deverão ter as seguintes especificações e características técnicas mínimas: 

- Distância operacional de 60 (sessenta) quilômetros, para enlaces com visada direta; 

- Antena integrada ou externa, de 23dBi ou maior, objetivando facilitar a instalação; 

- Capacidade de operar sem visada direta (nLOS) – OFDM; 

- Tecnologia de transmissão MIMO; 

- Capacidade total de no mínimo 200Mbps (total agregada); 
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- Latência típica padrão de 3 msec para tráfego ethernet; 

- Deverá suportar de forma integrada o transporte de até 16 canais TDM (E1) de forma totalmente 

transparente, podendo ser utilizados conversores ou MUX externos para esse fim, desde que o equipamento 

atenda as demais especificações, não perca funcionalidades e não importe em custos adicionais à SSP/DF; 

- Latência típica padrão de 8 msec para tráfego TDM; 

- O equipamento deverá tratar de forma automática e dinâmica a modulação em cada transmissão, 

objetivando a maximização do desempenho do sistema, a troca do modulador não deve interromper o 

enlace; 

- Operação em largura de canal autorizada pela ANATEL; 

- O equipamento deverá suportar de forma automática e dinâmica o código de correção FEC; 

- O equipamento deverá suportar de forma automática e dinâmica a seleção automática do canal, em 

função da taxa de erro de bit (BER); 

- O equipamento deverá possuir um algoritmo próprio para retransmissão de pacotes na interface 

aérea, função denominada como ARQ; 

- O equipamento deve tratar de forma automática e dinâmica os pacotes de diferentes tamanhos, para 

que não afetem o desempenho da interface aérea durante a transmissão e/ou recepção, de forma a 

maximizar o desempenho do sistema; 

- Sistema de transmissão sem interrupção, minimizando interferência, gerada por sistemas 802.11; 

- Os equipamentos deverão operar com duplexação TDD, utilizando apenas uma antena comum à 

transmissão e recepção; 

- Deverá possuir mecanismo de empilhamento e sincronismo da base de tempo dos frames TDD, 

permitindo a instalação de vários enlaces em um mesmo site sem a necessidade de espaçamento entre 

antenas; 

- Deverá possuir a opção de ajuste manual da potência de transmissão; 

- Os equipamentos rádio deverão apresentar dispositivo(s) de proteção contra descargas elétricas 

atmosféricas integrados (supressor de transiente, dispositivos de aterramento, etc); 

- O equipamento não poderá impor nenhuma restrição quanto às classes de endereçamento IP a 

serem transportadas; 

- O equipamento deverá possuir interface Ethernet 10/100/1000 Mbps Half Duplex e Full Duplex; 

- Deverá suportar a aplicações "em tempo real" (Streaming de vídeo); 

- O equipamento deve implementar o Padrão IEEE 802.1q; 

- Deverá possuir suporte para transporte de VLAN incluindo as funcionalidades de Tagging e Double 

Tagging (QinQ) - VLAN e QinQ (802.1q e 802.1p); 

- Deverá possuir mecanismos de proteção de acesso à configuração através de senhas; 

- Deverá possuir MIB’s que podem ser inseridas em sistemas de gerenciamento como HPOV, SMNPc, 

etc; 

- Deverá suportar a atualização de firmware remotamente através do enlace aéreo; 

- Deverá possuir LOG de eventos integrado ao equipamento, sem necessitar de software externo; 

- Deverá suportar criptografia AES 128-bit ou superior; 

- Todas as funcionalidades descritas nesse item deverão estar ativas e disponíveis para uso, sem a 

necessidade de licenças adicionais. 

- Todos os equipamentos deverão reter a configuração mesmo após desligamento, "reset" ou falha na 

alimentação; 

- Os materiais utilizados na fabricação dos equipamentos deverão ser resistentes à corrosão e à 

agressão por sua utilização em regiões tropicais decorrentes de poluição atmosférica; 

- As partes dos equipamentos que forem instaladas ao relento deverão ser estanques, possuindo 
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proteção total contra a ação do sol, chuva e vento; 

- O equipamento com portas Ethernet e TDM deverá ter tamanho igual a 19 polegadas, permitindo a 

instalação em bastidor; 

- O equipamento deverá suportar fonte de alimentação que trabalhe em 110/220VAC com detecção 

automática e/ou opção para alimentação redundante; 

- Os produtos deverão atender suas respectivas especificações de desempenho sem qualquer prejuízo 

de suas funções, entre as seguintes condições de temperatura e umidade: - 35o a 60o C;  

- Deverão apresentar carta do fabricante declarando que os mesmos serão entregues com garantia de 

fábrica de pelo menos 2 (dois) anos. 
 
10.2.20. RADIO BASE TIPO 1 (ate 200Mbps) 

Fornecimento e instalação de equipamentos rádio ponto-multiponto, com antenas adequadas, 

permitindo a montagem de uma Estação Rádio Base escalonável, de forma que possa distribuir sinal com 

abrangência de pelo menos 90º (noventa graus), para formação de enlaces com rádios tipo CPE, com no 

mínimo as seguintes características mínimas: 

- Deverá operar na faixa de frequência de 4940 à 4990 ou 5470 à 5725 MHz ou 5725 à 5850 MHz de 

acordo com a Resolução n° 506, n° 494 e n° 442 da ANATEL, sem necessidade de troca de equipamentos; 

- Deverá suportar distância operacional de até 40 (quarenta) quilômetros, para enlaces com visada 

direta; 

- Deverá possuir conexão a antena externa - conexão MIMO 2 x 2 tipo fêmea; 

- Com capacidade de operar com obstrução parcial de visada (nLOS operar em OFDM); 

- Deverá possuir tecnologia de transmissão OFDM, MIMO; 

- O equipamento deverá suportar a conexão de pelo menos 16 unidades remotas, CPE, garantindo 

banda dedicada, de alto desempenho e alta disponibilidade para o tráfego de dados; 

- O equipamento deverá possuir mecanismo de análise de espectro integrado; 

- Com capacidade total de pelo menos 200Mbps net through put agregado; 

- O equipamento deverá tratar de forma automática e dinâmica a modulação em cada transmissão, 

objetivando a maximização do desempenho do sistema, a troca do modulador não deve interromper o 

enlace; 

- Operação em largura de canal autorizada pela ANATEL; 

 - O equipamento deverá suportar de forma automática e dinâmica o código de correção de erros, 

FEC, de forma a maximizar o desempenho do sistema; 

- O equipamento deverá suportar de forma automática e dinâmica a seleção automática do canal, em 

função da taxa de erro de bit (BER), de forma a maximizar o desempenho do sistema; 

- O equipamento deverá possuir um algoritmo próprio para retransmissão de pacotes na interface 

aérea, função denominada como ARQ (Automatic Repeat Request); 

- O equipamento deverá tratar de forma automática e dinâmica os pacotes de diferentes tamanhos, 

para que não afetem o desempenho da interface aérea durante a transmissão e/ou recepção, de forma a 

maximizar o desempenho do sistema; 

- Os equipamentos deverão operar com duplexação TDD, utilizando apenas uma antena comum à 

transmissão e recepção; 

- Deverá possuir mecanismo de sincronismo da base de tempo dos frames TDD, permitindo a 

instalação de vários equipamentos radio base em um mesmo sítio ("site"), sem a necessidade de 

espaçamento entre antenas, não necessitando de banda de guarda entre canais adjacentes; 

- Deverá ter potência de transmissão de pelo menos 25dBm, com suporte a ajuste manual; 

- Deverá possuir sensibilidade de recepção entre -67 dBm @ 64QAM e -88dBm @ BPSK com BER 
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<10e-11; 

- Os equipamentos rádio deverão apresentar dispositivo(s) de proteção contra descargas elétricas 

atmosféricas integrados (dispositivos de aterramento, etc); 

- O equipamento não poderá impor nenhuma restrição quanto às classes de endereçamento IP a 

serem transportadas; 

- O equipamento deverá possuir interface Ethernet 10/100/1000 BaseT com Auto-Negociação (IEEE 

802.3u) Framing/Framing/Coding IEEE 802.3; 

- O equipamento deverá suportar aplicações em tempo real de vídeo monitoramento e tráfego de voz 

(telefonia IP); 

- O equipamento deverá suportar o transporte de VLAN de forma transparente; 

- O equipamento deverá implementar os padrões de VLAN IEEE 802.1Q, 802.1P; 

- Deverá possuir suporte para transporte de VLAN incluindo as funcionalidades de Tagging e Double 

Tagging; 

- O equipamento deverá suportar pelo menos 4 filas de classificação de pacotes de acordo com os 

padrões 802.1p e DiffServ; 

- O equipamento deverá suportar a configuração de banda dedicada para cada unidade remota (MIR), 

a fim de garantir a alta disponibilidade e o alto desempenho do sistema, para tráfegos críticos de dados, 

imagem e voz (telefonia IP); 

- Com fonte PoE (Power over Ethernet) simples, o equipamento deve suportar a configuração de pelo 

menos 01 (um) ID de VLAN, para separação do tráfego da gerência do equipamento; 

- Deverá suportar ao Protocolo NTP (Network Time Protocol); 

- Deverá possuir mecanismos de proteção de acesso à configuração, feito por meio de senhas com 

diferentes tipos de permissões e usuários; 

- Deverá possuir MIB’s próprias que podem ser inseridas em sistemas de gerenciamento SNMP 

(Simple Network Management Protocol); 

- Deverá suportar gerenciamento através do protocolo SNMP e Telnet; 

- Deverá suportar a atualização de firmware remotamente através do link de rádio; 

- Deverá possuir LOG de eventos integrado ao equipamento; 

- Deverá suportar criptografia AES 128-bits ou superior; 

- Todos os equipamentos deverão reter a configuração mesmo após desligamento, "reset" ou falha na 

alimentação; 

- Os materiais utilizados na fabricação dos equipamentos deverão ser resistentes à corrosão 

provocada por ações decorrentes de poluição atmosférica; 

- As partes dos equipamentos que forem instaladas ao relento deverão ser estanques, possuindo 

proteção total contra a ação do sol, chuva, vento e maresia de acordo com a norma IP67 

- O equipamento "Indoor" deve suportar tensão de entrada 100/240 VAC; 

- Os equipamentos "Outdoor" deverão atender suas respectivas especificações de desempenho sem 

qualquer prejuízo de suas funções, entre as seguintes condições de temperatura : - 35° a 60° C; 

- Deverá ser fornecida antena setorial de 90º juntamente com o radio que tenha o ganho mínimo de 

16dBi; 

- Todas as funcionalidades descritas devem estar ativas e disponíveis para uso, sem necessidade de 

licenças adicionais; 

- Os equipamentos de rádio deverão apresentar declaração do fabricante informando que o produto 

possuirá garantia de fabrica de 2 (dois) anos. 

 
10.2.21. RADIO CPE (20 Mbps)  
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Os equipamentos deverão apresentar as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Deverão operar na faixa de frequência de 4940 a 4990 ou 5470 a 5725 MHz ou 5725 a 5850 MHz de 

acordo com a Resolução n° 506, n° 494 e n° 442 da ANATEL, sem necessidade de troca de equipamentos; 

- Deverão ter a distância operacional de até 20 (vinte) km, para enlaces com visada direta; 

- Deverá possuir versão com suporte a antena externa (conexão MIMO 2 x 2 tipo fêmea); 

- Capacidade de operar com obstrução parcial de visada (nLOS operar em OFDM); 

- Tecnologia de transmissão OFDM, MIMO e Diversidade; 

- Deverão possuir mecanismo de análise de espectro integrado; 

- Capacidade total de 20 Mbps net through put agregado; 

- Deverão tratar de forma automática e dinâmica a modulação em cada transmissão, de forma a 

maximizar o desempenho do sistema. A troca do modulador não deve interromper o enlace; 

- Operação em largura de canal autorizada pela ANATEL; 

- Deverão suportar de forma automática e dinâmica o código de correção de erros, FEC; 

- Deverão suportar de forma automática e dinâmica a seleção automática do canal, em função da taxa 

de erro de bit (BER); 

- Deverão possuir algoritmo próprio para retransmissão de pacotes na interface aérea, função 

denominada como ARQ (Automatic Repeat Request); 

- Deverão tratar de forma automática e dinâmica os pacotes de diferentes tamanhos, para que não 

afetem o desempenho da interface aérea, durante a transmissão e/ou recepção; 

- Deverão possuir sistema de transmissão sem interrupção, minimizando interferência gerada por 

sistemas 802.11; 

- Deverão operar com duplexação TDD, utilizando apenas uma antena comum a transmissão e 

recepção; 

- Deverão possuir potência de transmissão de no mínimo 25dBm com suporte a ajuste manual; 

- Deverão possuir sensibilidade de recepção entre -67 dBm @ 64QAM e -88dBm @ BPSK com BER 

<10e-11; 

- Deverão apresentar dispositivos de proteção contra descargas elétricas atmosféricas integrados 

(dispositivos de aterramento, etc); 

- Não poderão impor nenhuma restrição quanto às classes de endereçamento IP a serem 

transportadas; 

- Deverão possuir interface Ethernet 10/100 BaseT; 

- Deverão suportar aplicações em tempo real (vídeo monitoramento e tráfego de voz - telefonia IP); 

- Deverão suportar o transporte de VLAN de forma transparente; 

- Os equipamentos deverão implementar os padrões de VLAN IEEE 802.1Q, 802.1P 

- Deverão possuir suporte para transporte de VLAN incluindo as funcionalidades de Tagging e Double 

Tagging; 

- Deverão suportar pelo menos 4 filas de classificação de pacotes de acordo com os padrões 802.1p e 

DiffServ; 

- Deverão suportar a configuração de banda dedicada para cada unidade remota (MIR), a fim de 

garantir a alta disponibilidade e o alto desempenho do sistema para tráfegos críticos como imagem e voz 

(telefonia IP); 

- Com fonte PoE (Power over Ethernet) simples, os equipamentos deverão suportar a configuração de 

pelo menos 01 (um) ID de VLAN, para separação do tráfego da gerência do equipamento; 

- Deverão suportar ao Protocolo NTP (Network Time Protocol); 

- Deverão possuir mecanismos de proteção de acesso à configuração através de senhas com 

diferentes tipos de permissões e usuários; 
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- Deverão possuir MIB’s próprias que podem ser inseridas em sistemas de gerenciamento SNMP 

(Simple Network Management Protocol); 

- Deverão suportar gerenciamento através do protocolo SNMP e Telnet; 

- Deverão suportar a atualização de firmware remotamente através do link de rádio; 

- Deverão possuir LOG de eventos integrado ao equipamento; 

- Deverão suportar criptografia AES 128-bits ou superior; 

- Os equipamentos deverão reter a configuração mesmo após desligamento, "reset" ou falha na 

alimentação; 

- Os materiais utilizados na fabricação dos equipamentos deverão ser resistentes à corrosão 

provocada por ações decorrentes de poluição atmosférica; 

- As partes dos equipamentos que forem instaladas ao relento deverão ser estanques, possuindo 

proteção total contra a ação do sol, chuva, vento e maresia de acordo com a norma IP67; 

- Os equipamentos "Indoor" deverão suportar tensão de entrada 100/240 VAC;  

- Os equipamentos "Outdoor" deverão atender suas respectivas especificações de desempenho sem 

qualquer prejuízo de suas funções, entre as seguintes condições de temperatura - 35° a 60° C; 

- Todas as funcionalidades descritas devem estar ativas e disponíveis para uso, sem a necessidade de 

licenças adicionais. 

 
10.2.22. SWITCH CORE 24 PORTAS TIPO 01 

Os equipamentos deverão apresentar as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Possuir arquitetura baseada em características de chassi com mínimo de 8 (oito) slots para inserção 

exclusiva de módulos com interfaces de comunicação (I/O), excluindo-se os slots para módulos de controle, 

módulos para supervisão, módulos para switch fabric, módulos de roteamento, módulos de gerenciamento, 

fontes de alimentação e módulos de ventilação; 

- Possuir 12 (doze) slots para inserção de interfaces ópticas do tipo SFP; 

- Ter o mínimo de 36 (trinta e seis) portas 10/100/1000BaseT instaladas em no mínimo 2 (dois) 

módulos. Todas as interfaces devem possuir conectores RJ45 diretamente instalados nos módulos para 

interfaces de conexão ou instaladas via interface do tipo mini-GBIC; 

- Possuir pelo menos 4 (quatro) slots para inserção de interfaces SFP+ para portas 10 Gb Ethernet; 

- As portas existentes em módulos de controle, supervisão, gerenciamento, switch fabric não serão 

contabilizadas para atendimento a quantidade de interfaces exigidas; 

- Possuir fonte de alimentação redundante do tipo N+N, sendo o valor indefinido “N” representado pela 

quantidade mínima necessária para o funcionamento completo do equipamento na configuração ofertada; 

- As fontes devem operar em modo load-sharing e ser do tipo hot-swappable. Na falha de uma das 

fontes, a fonte em operação deve possuir a capacidade de energizar todos os slots do chassi; 

- As fontes devem operar entre 110/220VAC, 60 Hz, com chaveamento automático de tensão; 

- Suportar Virtual Routing and Forwarding Lite; 

- Suportar mecanismos de redistribuição de rotas (pelo menos BGP e OSPF); 

- Implementar os protocolos de roteamento RIP e RIPv2 no sistema operacional oferecido; 

- Suportar RIPng para IPV6 de acordo com a RFC 2080 e RIPng protocol applicability statement, 

conforme a RFC 2081; 

- Suportar OSPFv3 para IPv6, como especificado na RFC 2740; 

- Possuir suporte para implementação de OSPF, nativamente ou através de instalação de software ou 

licença; 

- Possuir suporte para implementação de BGP, nativamente ou por meio de instalação de software ou 

licença; 
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- Implementar o mínimo de 4000 Vlans simultâneas de acordo com o padrão IEEE 802.1Q; 

- Suportar jumbo frames - 9 KB; 

- Implementar os seguintes protocolos: IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 

802.1ab, IEEE 802.1w, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1s, Multiple Spanning Tree Protocol 

(MSTP); 

- Implementar o padrão IEEE 802.3ad, Link Aggregation Control Protocol (LACP); 

- Possuir suporte para implementação de PIM-SM, nativamente ou através de instalação de software 

ou licença; 

- Suportar IGMPv2 e IGMPv3; 

- Implementar VRRP – Virtual Router Redundancy Protocol, conforme RFC 3768. Não serão aceitos 

equipamentos em conformidade com RFC obsoleta para esta funcionalidade; 

- Possibilitar a priorização de frames através do implementação de IEEE 802.1p; 

- Implementar mecanismo de escalonamento de fila Strict Priority (SP queueing); 

- Implementar cliente de atualização de data e hora por meio do emprego do protocolo SNTP ou NTP; 

- Implementar os protocolos SNMPv2 e SNMPv3; 

- Suportar os seguintes grupos RMON: Statistics, History, Alarms e Events; 

- Implementar o protocolo TELNET; 

- Possuir sflow ou netflow; 

- Implementar o protocolo TFTP ou o protocolo SFTP; 

- Implementar o protocolo SSHv2 e SSLv3; 

- Implementar controle de acesso por meio do protocolo IEEE 802.1x, Port Based Network Access 

Control; 

- Implementar autenticação baseada em MAC Address; 

- Possibilitar a criação de ACLs baseadas em informações da camada de enlace (endereços MAC), da 

camada de rede (endereços IP) e de informações da camada de transporte (portas UDP e TCP) para controle 

de tráfego; 

- Implementar mecanismo de controle de tráfego do tipo broadcast; 

- Possibilitar o espelhamento do tráfego de rede (port mirroring/monitor), para fins de análise, de no 

mínimo uma porta de origem para uma porta de destino. 

- Suportar ACL para IPv6; 

- Possuir pelo menos 8 filas de prioridade por porta; 

- Possuir capacidade de switching de no mínimo 600 Gbps para switches com arquitetura empilhável; 

- Possuir a capacidade de encaminhamento de pacotes de no mínimo 350 Mpps (medidos com 

pacotes de 64 bytes). 

- Os equipamentos deverão ser entregues com os cabos de ligação lógica e elétrica necessários à 

instalação e ao seu perfeito funcionamento, incluindo cabo serial ou USB para ligação da porta console a 

computador padrão IBM PC ou compatível. 

- Deverão ser fornecidos módulos, portas, cabos ou qualquer outro acessório fundamental para o 

correto funcionamento do empilhamento; 

- Os equipamentos não deverão ter altura superior a 15U's; 

- Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, compatível com os equipamentos especificados 

neste Termo de Referência; 

- Deverá ser apresentada Carta de Garantia do fabricante de pelo menos 3 (três) anos. Essa garantia 

poderá também ser comprovada no sítio ("site") do fabricante. 

 
10.2.23. SWITCH CORE CMR TIPO 02 
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Os equipamentos deverão apresentar as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Fonte interna de alimentação com operação em 110/220VAC, 60 Hz, com chaveamento automático 

de tensão; 

- Suportar fonte redundante, interna ou externa, que opere entre 110/220VAC; 

- Suportar empilhamento de até 8 (oito) unidades por porta específica para esta finalidade, cujo 

desempenho deve ser igual ou superior a 48 Gbps; 

- Possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) interfaces 10/100/1000BASE-T, com conectores RJ45, não 

sendo permitido o fornecimento de conectores RJ21, harmônicos ou similares; 

- Possuir, pelo menos, 4 slots para inserção de módulos SFP; 

- Possuir, pelo menos, 2 slots para inserção de módulos SFP+ para portas 10Gb Ethernet; 

- Permitir a configuração de rotas estáticas em IPv4, para hosts ou redes; 

- Implementar Policy Based Routing; 

- Implementar os protocolos de roteamento RIP e RIPv2 no sistema operacional oferecido; 

- Possuir suporte para implementação de OSPF, nativamente ou através de instalação de software ou 

licença; 

- Possuir suporte para implementação de BGP, nativamente ou através de instalação de software ou 

licença; 

- Implementar o mínimo de 4000 Vlans de acordo com o padrão IEEE 802.1Q; 

- Suportar jumbo frames - 9KB; 

- Permitir a configuração de Private VLAN; 

- Implementar os seguintes protocolos: IEEE 802.1d, Spanning Tree Protocol (STP), IEEE 802.1w, 

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1s, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); 

- Permitir a criação mínima de 10 (dez) instâncias de MSTP; 

- Implementar a funcionalidade Root Guard ou similar, desde que executem as mesmas 

funcionalidades; 

- Permitir a implementação de mecanismos de proteção contra ataques de negação de serviço; 

- Permitir o gerenciamento através de navegador WEB padrão, com capacidade de visualizar o status 

de cada porta e configurar, pelo menos, VLANs, STP e parâmetros de velocidade das portas; 

- Suportar as funcionalidades NAC e NAP; 

- Implementar o padrão IEEE 802.3ad, Link Aggregation Control Protocol (LACP); 

- Possuir suporte para implementação de PIM-DM, nativamente ou através de instalação de software 

ou licença; 

- Possuir suporte para implementação de PIM-SM, nativamente ou através de instalação de software 

ou licença; 

- Implementar VRRP – Virtual Router Redundancy Protocol, conforme RFC 3768; 

- Possibilitar a priorização de frames através do implementação de IEEE 802.1p; 

- Implementar mecanismo de escalonamento de fila Strict Priority (SP queueing), WRED e WRR; 

- Implementar mecanismos de limitação de banda com granularidade mínima de 64Kb; 

- Possuir a capacidade de implementar priorização de tráfego por meio de políticas baseadas em 

VLAN, porta ou MAC Address; 

- Possibilitar a priorização de tráfego por meio do uso de listas de controle de acesso baseadas em 

informações da camada de rede (endereços IP); 

- Permitir a execução de scripts baseado em eventos; 

- Implementar cliente de atualização de data e hora por meio do emprego do protocolo SNTP ou NTP; 

- Implementar os protocolos SNMP v2 e SNMP v3; 

- Suportar os seguintes grupos RMON: Statistics, History, Alarms e Events; 
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- Implementar o protocolo TELNET; 

- Implementar o protocolo TFTP ou o protocolo SFTP; 

- Implementar o protocolo SSHv2; 

- Implementar controle de acesso por meio do protocolo IEEE 802.1x, Port Based Network Access 

Control com os seguintes recursos, no mínimo: 

- Múltiplos suplicantes por porta; 

- Associação dinâmica de VLANs; 

- Reautenticação; 

- Guest VLAN 

- Implementar autenticação baseada em MAC Address; 

- Possibilitar a criação de ACLs baseadas em informações da camada de enlace (endereços MAC), da 

camada de rede (endereços IP) e de informações da camada de transporte (portas UDP e TCP) para controle 

de tráfego; 

- Implementar mecanismo de controle de tráfego do tipo broadcast; 

- Possibilitar o espelhamento do tráfego de rede (port mirroring/monitor), para fins de análise, de no 

mínimo uma porta de origem para uma porta de destino. 

- Ser Dual Stack, ou seja possuir suporte a IPv6 e IPv4; 

- Com protocolo Telnet sobre transporte IPv6 (Telnet over IPv6 transport); 

- Ping sobre transporte IPv6 (Ping over IPv6 transport); 

- Traceroute sobre transporte IPv6 (Traceroute over IPv6 transport). 

- IPv6 Stateless Address Auto configuration - Host Requirements (RFC 2462); 

- Possuir a capacidade de aprendizagem automática de no mínimo 32.000 endereços MAC; 

- Possuir capacidade de switching de no mínimo 96 Gbps para switches com arquitetura empilhável; 

- Possuir a capacidade de encaminhamento de pacotes de no mínimo 71 Mpps (medidos com pacotes 

de 64 bytes); 

- Os equipamentos deverão ser entregues com os cabos de ligação lógica e elétrica necessários à 

instalação e ao seu perfeito funcionamento, incluindo cabo serial ou USB para ligação da porta console a 

computador padrão IBM PC ou compatível; 

- Deverão ser fornecidos módulos, portas, cabos ou qualquer outro acessório fundamental para o 

correto funcionamento do empilhamento; 

- Deve ser do mesmo fabricante do switch tipo 1; 

- Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, compatível com os equipamentos especificados 

neste Termo de Referência; 

- Deverá ser apresentada Carta de Garantia do fabricante de pelo menos 3 (três) anos. Essa garantia 

poderá também ser comprovada no sítio ("site") do fabricante. 

 
10.2.24. SWITCH DISTRIBUIÇÃO TIPO 03 

Os equipamentos e seus componentes deverão apresentar as seguintes características e 

especificações técnicas mínimas: 

- Switch store-and-forward de 19 polegadas para instalação em rack padrão; 

- Possuir fonte de alimentação interna com operação em 110/220VAC, 60 Hz e chaveamento 

automático de tensão; 

- Permitir empilhamento lógico de forma que switches sejam configurados como “cluster”, sendo 

gerenciados por endereço IP; 

- Possibilitar o gerenciamento através de navegador WEB padrão, incluindo HTTP e SSL; 

- Possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) slots para inserção de módulos SFP;  
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- Possuir mais 4 (quatro) portas 10/100/1000BaseT, além das descritas no parágrafo anterior; 

- Implementar o mínimo de 255 Vlans ativas de acordo com o padrão IEEE 802.1Q, permitindo o uso 

de, pelo menos, 4000 VLAN ID’s; 

- Suportar VLAN Q-in-Q; 

- Permitir a criação de VLANs Port-Based e MAC-Based; 

- Permitir a criação de Guest VLAN; 

- Suportar jumbo frames - 9KB; 

- Implementar os seguintes protocolos e padrões: IEEE 802.1D, Spanning Tree Protocol (STP), IEEE 

802.1w, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; 

- Proxy ARP conforme RFC 1027; 

- BooP conforme RFC 951; 

- IGMPv1 snooping; 

- IGMPv2 snooping;  

- IGMPv3 snooping; 

- Possuir BPDU Guard ou funcionalidade similar; 

- Suportar LLDP e LLDP-MED; 

- Implementar o padrão IEEE 802.3ad, Link Aggregation Control Protocol (LACP); 

- Possibilitar a priorização de frames através do implementação de IEEE 802.1p, com o mínimo de 8 

filas de prioridade por porta; 

- Implementar mecanismo de escalonamento por prioridade estrita e ponderada; 

- Suportar rate-limit; 

- Permitir a marcação de tráfego através de DSCP; 

- Implementar cliente de atualização de data e hora por meio do emprego do protocolo SNTP ou NTP; 

- Implementar os protocolos SNMP v2 conforme RFC 1157 e SNMP v3 conforme RFC 2570;  

- Implementar SNMP Traps conforme RFC 1215; 

- Suportar RMON com o mínimo de 4 (quatro) grupos, de acordo com a RFC 1757: Statistics, History, 

Alarms e Events; 

- Implementar o protocolo TELNET Client, conforme RFC 854; 

- Implementar TELNET Server; 

- Implementar o protocolo TFTP conforme RFC 1350 ou o protocolo SFTP; 

- Implementar o protocolo SSHv2; 

- Implementar controle de acesso por meio do protocolo IEEE 802.1x, Port Based Network Access 

Control; 

- Suportar autenticação de usuários através de servidor RADIUS; 

- Permitir o gerenciamento de tráfego da rede através de sFlow; 

- Implementar 802.1x; 

- Implementar autenticação baseada em MAC Address; 

- Possibilitar a criação de ACLs baseadas em informações da camada de enlace (endereços MAC), da 

camada de rede (endereços IP) e de informações da camada de transporte (portas UDP e TCP) para controle 

de tráfego; 

- Implementar mecanismo de controle de tráfego do tipo broadcast e multicast; 

- Possibilitar o espelhamento do tráfego de rede (port mirroring/monitor), para fins de análise, de no 

mínimo uma porta de origem para uma porta de destino. 

- Permitir o espelhamento de tráfego baseado em critérios estabelecidos por Listas de Controle de 

Acesso 

- Possuir a capacidade de aprendizagem automática de no mínimo 16.000 endereços MAC; 
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- Possuir capacidade de switching de no mínimo 56 Gbps para switches com arquitetura empilhável; 

- Possuir a capacidade de encaminhamento de pacotes de no mínimo 41 Mpps (medidos com pacotes 

de 64 bytes); 

- Caso o equipamento proposto não possua arquitetura "empilhável", serão aceitos switches modulares 

com, no mínimo, 2 slots para inserção de módulos de interface e switch fabric com desempenho de, no 

mínimo, 300 Gbps; 

- Os equipamentos deverão ser entregues com os cabos de ligação lógica e elétrica necessários à 

instalação e ao seu perfeito funcionamento, incluindo cabo serial ou USB para ligação da porta console a 

computador padrão IBM PC ou compatível; 

- Deverão ser fornecidos módulos, portas, cabos ou qualquer outro acessório fundamental para o 

correto funcionamento do empilhamento; 

- Deverá ser fornecido com a versão de sistema operacional mais recente; 

- Deverá ser do mesmo fabricante do switch tipo 1; 

- Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, compatível com os equipamentos especificados 

neste Termo de Referência; 

- Deverá ser apresentada Carta de Garantia do fabricante de pelo menos 3 (três) anos. Essa garantia 

poderá também ser comprovada no sítio ("site") do fabricante. 

 
10.2.25. SWITCH ACESSO - TIPO 04 

Os equipamentos e seus componentes deverão apresentar as seguintes características e 

especificações técnicas mínimas: 

- Switch standalone, gerenciável e instalável em rack padrão 19”; 

- Deverão ser fornecidos com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 

110 V ou 220 V, 50/60 Hz, chaveada automaticamente; 

- Deverão ser entregue com sistema operacional (IOS) ou similar, na versão mais recente, de modo a 

implementar ou exceder todas as funcionalidades solicitadas; 

- Possuir, no mínimo, 16 (dezesseis) portas 10/100BaseT de acordo com o padrão IEEE 802.3z com 

todas as portas com conectores RJ45. Não serão aceitos nenhum tipo de adaptação, conectores TELCO, 

harmônicos ou RJ21; 

- Possuir, pelo menos, 2 slots para inserção de interfaces ópticas SFP 1000BaseX; Serão aceitas 

portas do tipo combo; 

- Possuir capacidade de comutação de pacotes de, no mínimo, 5.4 Mpps (milhões de pacotes por 

segundo); 

- Possuir switching capacity de, pelo menos, 7 Gbps; 

- Suportar o mínimo de 8000 (oito mil) endereços MAC para a tabela de endereçamento; 

- Capacidade de gerenciamento por interface gráfica acessável através de navegador WEB padrão; 

- Permitir a criação de VLANs port-based;  

- Permitir a criação mínima de 255 VLANs; 

- Implementar os seguintes padrões: IEEE 802.3D (Spanning Tree Protocol), IEEE 802.1Q, IEEE 

802.3x (Flow Control), IEEE 802.1w (Rapid-reconvergence of Spanning Tree), IEEE 802.3ad (Link 

Aggregation); 

- IGMP Snooping v1 e v2; 

- RADIUS ou TACACS+; 

- Implementar funcionalidade que possibilite que o tráfego de uma porta de origem seja copiada para 

uma porta de destino; 

- Implementar rate limiting; 
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- Possuir capacidade de atualização de seu sistema operacional por FTP ou TFTP; 

- Suportar JUMBO frames (9K); 

- Implementar funcionalidade de controle de tráfego broadcast; 

- Implementar o padrão IEEE 802.1p, possuindo no mínimo 04 (quatro) filas para priorização de tráfego 

por porta; 

- Implementar autenticação dos usuários através de IEEE 802.1x; 

- Implementar SNMP v1/v2/v3 

- Suportar gerenciamento RMON (statistics, history, alarms e events) implementando, 

obrigatoriamente, estes 04 (quatro) grupos; 

- Os equipamentos deverão ser entregues com os cabos de ligação elétrica necessários à instalação e 

ao seu perfeito funcionamento; 

- Deve ser do mesmo fabricante do switch tipo 1; 

- Deve fornecer alimentação PoE em todas as portas, compatível com os equipamentos especificados 

neste Termo de Referência; 

- Deverá ser apresentada Carta de Garantia do fabricante de pelo menos 3 (três) anos. Essa garantia 

poderá também ser comprovada no sítio ("site") do fabricante. 
 
10.2.26. MÓDULO SFP 1 GB LX PARA 20KM WDM 

Os equipamentos e seus componentes deverão as seguintes características e especificações técnicas 

mínimas: 

- Taxa de transmissão de até 1.25Gbps; 

- Comprimento de onda: 1310nm/1550nm; 

- Distancia até 20 km; 

- Alimentação 3.3V TTL Logic; 

- Interface Simplex LC; 

- Hot Pluggable; 

- Especificação MSA SFP;  

- DDM (Digital diagnostic monitor); 

- Tipo de Fibra: Monomodo; 

- Deve ser fornecido LADO A e LADO B; 

- Temperatura de operação 0 C até 70 C. 

- Deve ser compatível com os switchs, com a comprovação devendo ser feita por meio de carta 

expedida pelo fabricante dos switchs. 

 
10.2.27. MÓDULO SFP+ 10 GB PARA 40 KM  

Os equipamentos e seus componentes deverão apresentar as seguintes características e 

especificações técnicas mínimas: 

- Taxa de transmissão de até 10.3Gbps; 

- Comprimento de onda : 1550nm; 

- Distancia de até 40 km; 

- Alimentação 3.3V; 

- Interface Duplex LC; 

- Hot Pluggable; 

- DPM (Digital performance monitor); 

- Compatível com: SFF-8413 e IEE 802.3ae; 

- Tipo de Fibra: Monomodo; 



Pregão Eletrônico nº 27/2012-SSP                                                                                                          Processo nº  050.000.707/2012 
Aquisição de Solução para Implantação de Vídeo Monitoramento em Cidades do DF                                                     Folha 73/117 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade 

 
Folha nº 

Processo nº. 050.000.707/2012 

Rubrica               mat. 47.767-2 

 

 

- Temperatura de operação 0 C até 70 C; 

- Deve ser compatível com os switchs, com a comprovação devendo ser feita por meio de carta 

expedida pelo fabricante dos switchs. 

 
10.2.28. MÓDULO SFP 100 Mbps PARA 20 KM WDM 

Os equipamentos e seus componentes deverão apresentar as seguintes características e 

especificações técnicas mínimas: 

- Taxa de transmissão de até 155 Mbps; 

- Comprimento de onda: 1310nm/1550nm; 

- Distancia até 20 km; 

- Alimentação 3.3V TTL Logic; 

- Interface Simplex LC;  

- Hot Pluggable; 

- Especificação MSA SFP;  

- DDM (Digital diagnostic monitor ); 

- Compatível com: SFF-8472; 

- Tipo de Fibra: Monomodo; 

- Deve ser fornecido PAR LADO A e LADO B; 

- Temperatura de operação 0 C até 70 C. 

- Deve ser compatível com os switchs, com a comprovação devendo ser feita por meio de carta 

expedida pelo fabricante dos switchs. 
 
10.2.29. CONVERSOR GIGA COM SLOT SFP E PORTA 10/100/1000 TX 

Os equipamentos e seus componentes deverão apresentar as seguintes características e 

especificações técnicas mínimas: 

- 01 (uma) Porta 10/100/1000BaseT – Auto MDI/MDI-X; 

- 01 (uma) Porta SFP para Módulos; 

- Fonte externa de alimentação de 5V; 

- Compatível com: SFF-8472; 

- Aprovados: FCC Class A e CE. 
 
10.2.30. CONVERSOR 10/100 TX para 100 FX 

Os equipamentos e seus componentes deverão apresentar as seguintes características e 

especificações técnicas mínimas: 

- 01 (uma) Porta 100BaseT – Auto MDI/MDI-X; 

- 01 (uma) Porta 100 LX; 

- Padrão IEEE 802.3u 100Base-TX/FX; 

- Distancia de até 20 Km; 

- Fonte externa de alimentação de 5V; 

- Aprovados: FCC Class A e CE; 

- Para Fibra Monomodo; 

- Conector SC; 

- Temperatura de operação de até 50o C. 

 
10.2.31. CAIXA PORTA-EQUIPAMENTO 

Esse acessório é utilizado para instalação e armazenamento de ativos e passivos em postes e deve 
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apresentar as seguintes características e especificações mínimas: 

- Padrão de proteção IP-65 ou superior; 

- Possuir pintura destinada a esse fim e que possua proteção contra raios ultravioleta; 

- Possuir Suporte para colocação em poste; 

- Possuir ventiladores para promover ventilação forçada; 

- Possuir Proteção com feltro nas entradas de ar da caixa; 

- Possuir espaço interno de no mínimo 6 US 19”; 

- Possuir Conjunto elétrico (régua de tomadas e disjuntor); 

- Permitir no mínimo capacidade para suportar no-break de até 30 Kg; 

- Todas as Caixas deverão possuir a fechadura com o mesmo segredo ; 

- Devera ser fornecido chave mestra com capacidade de abrir todos os armários;  

- Permitir trava com dupla barra. 

 
10.2.32. CAIXA DE PROTEÇÃO DE CÂMERA FIXA 

Esse acessório é utilizado para proteção de câmera fixa e deve apresentar as seguintes características 

e especificações mínimas: 

- Permitir instalação para aplicações indoor/outdoor; 

- Possuir uso com montagem para câmara fixa ou pan/tilt; 

- Devera ser construída em alumínio fundido; 

- Possuir duas aberturas para entrada de cabos; 

- Tampa de abertura com molas. 

 
10.2.33. RACK 42U 

Esses acessórios são utilizados para instalação e armazenamento de equipamentos e deverão 

apresentar as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Altura útil: de no mínimo 42 U (1U = 44,45mm); 

- Largura útil: 19 e profundidade de 980 mm; 

- Porta Frontal embutida, com armação em aço e visor em acrílico; 

- Porta com fechadura escamoteável e chave com segredo; 

- Base da soleira com 04 pés niveladores confeccionados em aço e revestidos em borracha; 

- Abertura traseira para a passagem de cabos laterais e fundo com vãos para ventilação (aletas) e 

fecho rápido utilizado para facilitar a remoção; 

- Planos internos para fixação de equipamentos, sendo 02 (dois) planos frontais e 02 (dois) planos 

traseiros; 

- Guias do tipo argola para acomodação de cabos soldados, localizados internamente na parte 

traseira; 

- Possuir pintura Epóxi - Pó Texturizada; 

- Confeccionado em aço SAE 1020; 

- Estrutura em chapa com 1,5 mm de espessura; 

- Base da soleira em chapa com 2,0 mm de espessura;  

- Teto em chapa com 1,09 mm de espessura; 

- Porta frontal em chapa com 1,2 mm de espessura;  

- Laterais e fundo em chapa com 0,75 mm de espessura; 

- Ventilação forçada com no mínimo 02 (dois) ventiladores. 

 
10.2.34. NO-BREAK 700 VA 
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Deverão apresentar as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Tensão de entrada nominal: 120V - 220V automático; 

- Frequência de entrada: 47Hz - 63Hz; 

- Subtensão: 90V para 120V /180V para 220V; 

- Sobretensão: 145V para 120V / 250V para 220V; 

- Tensão de saída nominal: 120V / 220V; 

- Capacidade de inicializar corrente contínua (DC start); 

- Forma de onda em modo inversor: Senoidal; 

- Potência de saída nominal continua: 700 VA/500W; 

- Tempo de acionamento do inversor: <0,8 m/s; 

- Frequência de saída em modo inversor: 50 Hz/60 Hz ajustável de acordo com a rede elétrica; 

- Faixa de saída em modo inversor: 120V +-3% ( 220V+-3%); 

- Tipo de bateria: Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção; 

- Quantidade: 1x7Ah/12V. 

 
10.2.35. NO-BREAK ONLINE DE 2.2KVA   

Deverão apresentar as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Padrão RS-232; 

 - Entrada: bivolt automático;  

- Saída: em pelo menos oito tomadas (NBR 14136) de 115V. 

- Com autoteste e leds indicativos do funcionamento do nobreak. 

- Garantia mínima de 01 (um) ano. 

- Filtro de linha e supressor de surto; 

- Onda senoidal pura ou por aproximação; 

- Dispositivo que permita que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; 

- Dispositivo que desliga automaticamente as saídas sem equipamentos ligados ao nobreak; 

- Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; 

- Recarga automática das baterias, ainda que o nobreak esteja desligado; 

- Conector para conexão do módulo externo de bateria; 

- Interativo com regulação on-line; 

- Rendimento de 95% para operação em rede e no mínimo 80% para operação com bateria; 

- Baterias internas com capacidade para 17Ah; 

- Alarme audiovisual para sinalização de eventos; e 

- Botão liga/ desliga com sistema de segurança para evitar acionamento ou desligamento não 

intencional. 
 
10.2.36. NO-BREAK 10KVA 

Deverão apresentar as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Tensão nominal de entrada: 220 V; 

- Variação máxima: +/-20%; 

- Fator de potência: >0,98; 

- Faixa de frequência admissível: 60 Hz +/- 10%; 

- Conexão de entrada: barra de terminais; 

- Potência máxima: 10KVA / 7 KW; 

- Fator de potência: 0,7 Lag; 

- Tensão nominal de saída: 220 V / monofásica FN; 
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- Fator de crista: 3:1 Máxima; 

- Regulação estática para carga resistiva: 1%; 

- Regulação dinâmica para 100% de variação de carga resistiva: <8%; 

- Frequência: 60 Hz +/-1% na ausência total de rede; 

- Forma de onda do inversor: senoidal pura; 

- Distorção harmônica (THD) a 100% de carga resistiva: <3%; 

- Conexão de saída: barra de terminais; 

- Capacidade de suportar sobrecarga: De 105 a 130% por 10 minutos / De 130 a 150% por 30 

segundos / Acima de 150% bypass imediato; 

- Autonomia de 30 (trinta) minutos com 100% de carga; 

- Rendimento a plena carga: 92%; 

- Isolação galvânica feita com transformador isolador; 

- Tempo de transferência: NULO (ou ZERO); 

- Banco de baterias: baterias internas; 

- By-pass automático e manual (via teclado); 

- Comunicação inteligente com PC via saída serial RS-232. 
 
10.2.37. TORRE ESTAIADA PARA ALTURA DE 30 METROS 

Essas torres deverão apresentar as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Os módulos para torres estaiadas de seção triangular, uniforme em toda sua extensão, de altura de 

três metros, construídos com montantes maciços, união por meio de parafusos, porcas e pall-nuts, devem ser 

instalados com triângulos estabilizadores (anti-torção);  

- A própria estrutura deverá ser utilizada como escada;  

- A seleção do módulo da torre será definida por sua capacidade nominal, que é função da altura da 

torre e da área efetiva máxima de antena suportada no topo da torre para o vento mais desfavorável de até 

100 km/h com deflexão de 1°40’;  

- Toda a estrutura devera ser galvanizada a fogo;  

- Respeitadas as especificidades, deverão obedecer as práticas da TELEBRÁS 2261132 para torres 

estaiadas, NBR-6123/88, NBR-8800/86 e NBR-6122/80, sendo a pintura para ambientes rurais e urbanos, 

conforme o caso; 

- Deverão vir acompanhadas de acessórios como chumbadores, parafusos, porcas e pall-nuts, pino-

base, âncoras, placas equalizadoras, esticadores, cabos de aço e grampos; 

- Deverão possuir sistema de balizamento noturno composto de luminárias a prova de intempéries e 

relê fotoelétrico para acendimento automático das lâmpadas ao anoitecer; 

- Deverão possuir suportes de antenas; 

- Deverão possuir sistemas de para-raios com descida em cabo de cobre e malha de aterramento; 

- Deverão ser entregues instaladas e com 1 (um) ano de garantia; 

- Deverão ser pintadas nas cores branca e vermelha; 

- Deverão ser apresentadas as Análises do COMAR, antes da instalação da mesma, bem como ART 

junto ao CREA. 

 
10.2.38. TORRE AUTOPORTANTE PARA ALTURA DE 60 METROS 

Esse item engloba o fornecimento de materiais e serviços necessários às construção das torres, onde 

estão incluídos o projeto da estrutura, fabricação das partes que compõem as torres, fundações, transporte 

até o local de instalações e montagens. 

Essas torres deverão apresentar as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 
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- As torres do tipo autoportante contarão com seção transversal triangular, moduladas 

preferencialmente em 6,0 (seis) metros, com altura total de 60 (sessenta) metros. Todas as peças que 

comporão as estruturas serão galvanizadas a fogo de acordo com as especificações previstas em norma; 

- Todos os cálculos, projetos e as especificações estarão enquadrados nas normas técnicas 

disponíveis, dentre as quais principalmente:  

- NBR – 6122 “Projetos e Execuções de Fundações”; 

- NBR – 6123 “Forças devidas ao vento em edificações”; 

- EIA/TIA-222-F “Structural Standarts for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures”; 

- PRATICA TELEBRÁS 240-410-600 “Procedimento de projeto de torre autoportante”; 

- N1550 – “Pinturas de estrutura metálica – Procedimento”; 

- N1197 – “Tinta acrílica a base de solventes orgânicos – Especificação”; 

- NBR 6323 – “Aço ou ferro fundido. Revestimento de Zinco por imersão a quente – Especificação”; 

- Sistema de Documentação Telebrás-SDT-240-410-600 (padrão), emissão 02/10/1997. 

- Os seguintes serviços farão parte desse fornecimento: 

- Projeto e fabricação das estruturas; 

- Transporte para a obra; 

- Montagem da estrutura da torre e respectivos acessórios (plataformas, escadas, esteiras, etc); 

- Fornecimento e instalação de para-raios e sinalização noturna; 

- Execução de malha de aterramento para a torre e/ou ligação à malha local; 

- Pintura da estrutura nas cores alaranjado e branco; 

- Remoção de sobras, reconstituição do terreno ao redor da torre; 

- Execução de cabeamento da fonte de energia elétrica do quartel – distribuidor – até o quadro geral 

de força, incluindo canaletas e dutos necessários para tal. Faz parte deste quesito a disponibilização de 

tomada de energia na torre para os equipamentos que serão instalados de acordo com este projeto e 

perfurações e instalações de dutos no solo se o terreno assim demandar. 

- Deverão ser apresentadas as seguintes garantias para cada uma das torres: 

- De 5 (cinco) anos, contra falhas de fabricação ou de materiais defeituosos; 

- De 5 (cinco) anos, contra erros de projetos, tanto estruturais como de fundações, conforme artigo 

1245 do Código Civil; 

- De 5 (cinco) anos, contra falhas no processo de galvanização das estruturas que acarretem 

apodrecimento e progressão da corrosão vermelha interna, externa ou em pontos de solda, bem como falhas 

de aderência do revestimento de zinco; 

- De 1 (um) ano, contra falhas no processo de pintura das estruturas que acarrete desprendimento de 

placas de tinta com ou sem a base de primer; 

- Deverá ser apresentado o comprovante de registro do Contrato no CREA sob a forma de Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART); 

- O projeto levará em conta as cargas permanentes geradas pelo peso da estrutura, peso de escadas, 

plataformas, antenas, cabos suporte de cabos e acessórios, bem como as cargas acidentais geradas pelo 

peso de pessoal de manutenção (duas pessoas), peso de equipamentos auxiliares de instalação (150 kg) e 

esforço de vento sobre a estrutura, antenas, cabos e acessórios; 

- Será admitida a variação de temperatura de –10ºC a +60ºC; 

- A estrutura deverá ser dimensionada para área efetiva máxima de antena de acordo com o 

carregamento informado, sempre se considerando o CA incluso. O carregamento foi considerado 100% 

aplicado no topo das duas estruturas de acordo com o AEV indicado (3 m2); 

- Para determinação da deflexão máxima deverá ser considerada a condição de vento mais 

desfavorável, sendo que o máximo valor será dado por 30’(trinta minutos) no topo da estrutura sem 
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deformação plástica para o vento previsto em norma (55% do vento máximo) para ambos os modelos; 

- Para dimensionamento da estrutura, além dos fatores anteriormente citados, deverão ser levados em 

consideração os coeficientes de norma (V0, S1, S2 e S3), conforme planilha de composição de valores; 

- A estrutura deverá possuir escada tipo marinheiro, com degraus distantes entre 30 (trinta) a 35 (trinta 

e cinco) centímetros, no máximo. Afastadores serão instalados a cada 3,0 (três) metros, em toda a extensão 

da estrutura; 

- Ao lado da escada deverá ser instalado Esteiramento Vertical, composto por perfis tipo cantoneira, 

com 30 (trinta) centímetros de comprimento, soldados à escada a cada 2 (dois) degraus, em um dos lados da 

mesma; 

- Deverá ser instalado trava-quedas em cabo de aço galvanizado sem óleo, diâmetro 8mm (Ø5/16”); 

- Deverá ser instalado um mecanismo tensionador (esticador) na base da estrutura e no topo da 

mesma. Complementarmente deverão ser instalados afastadores para o cabo a cada 3,0 (três) metros em 

toda a extensão da escada; 

- Deverá ser prevista a instalação de plataformas de descanso aos 12 (doze) metros, aos 24 (vinte e 

quatro) metros, aos 36 (trinta e seis) metros e aos 48 (quarenta e oito) metros; 

- Deverá ser prevista plataforma de trabalho a ser instalada no topo da estrutura, internamente à 

mesma, à altura de 58 (cinquenta e oito) metros, dispondo de alçapão com medida mínima de 60 (sessenta) 

centímetros. Todas as plataformas serão protegidas por guarda-corpo com altura mínima de 80 (oitenta) 

centímetros; 

- O para-raios deverá ser do tipo Franklin, instalado a 2,0 (dois) metros acima do topo da estrutura 

formando cone de proteção. O captor deverá ser interligado por cabo de cobre nu de bitola 50mm² até o 

conector tipo sapata apropriado à estrutura, ligado ao topo da mesma;  

- Para o aterramento, em cada um dos pés de cada torre, deverá ser instalado um conector, que 

servirá para interligação dos cabos de aterramento da estrutura da torre à malha local ou às hastes, 

conforme o caso, por meio de solda oxiacetilênica ou conector apropriado; 

- O balizamento noturno deverá ser de baixa intensidade. Devera ser utilizado eletroduto de ferro 

galvanizado a fogo, bitola 3/4 de polegada, fixado na esteira vertical por meio de abraçadeiras de aço 

inoxidável rosca sem fim. A alimentação desse balizamento deverá ser por cabo próprio compatível com a 

carga elétrica das luminárias. A luminária deverá ter balizamento com globo acrílico vermelho de alta 

resistência térmica e lâmpada do tipo PL de 220V, de 25 watts. Para a torre de 80 (oitenta) metros deverá ser 

instalada uma luminária intermediária e uma no topo da estrutura; 

- O balizamento noturno deverá ser acionado por célula fotoelétrica, a qual será instalada a altura de 

1,50 (um e cinquenta) metros acima do nível da base central da estrutura; 

- Para balizamento diurno deve estar prevista pintura, que será precedida de limpeza adequada, a fim 

de retirar todas as impurezas, aplicando-se uma demão de primer epóxi de alta aderência e duas demãos de 

tinta a base de poliuretano alifático. As cores empregadas deverão ser o branco e o laranja em seções 

alternadas, conforme a Portaria nº 1141/GM5 de 08/12/1987 do Ministério da Aeronáutica; 

- Todas as peças da estrutura deverão ser galvanizadas a fogo, de acordo com as normas ASTMA123, 

ASTM-A143, ASTM-A153; 

- A AEV, sendo que a AEV a ser considerada deverá ser pelo menos 50% maior que a necessidade a 

ser consumida neste projeto, deverá ser de AEV 3m2. 
 

10.2.39. BRAÇO METÁLICO DE 02 METROS 

Esses acessórios deverão apresentar as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Possuir suporte metálico tubular; 

- Possuir tamanho mínimo de 2,0 (dois) metros; 

- Tubo galvanizado a fogo e com pintura epóxi na cor branca; 
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- Tubo modular de 1,3/3” de diâmetro com espessura de no mínimo 2,00 (dois) milímetros; 

- Suporte para fixação em poste; 

- Suporte para fixação de câmera; 

- Suporte deverá ser galvanizado a fogo. 
 

10.2.40. POSTE METÁLICO 

Deverão apresentar as seguintes especificações e características técnicas mínimas: 

- Diâmetro 4,5” na chapa; 

- 3,35 x 9000 mm; 

- Base 400 x 400 na chapa ½; 

- Nervura 30 x 150 x 80 na chapa ¼; 

- Parafuso 1” x ¼ e suporte para-raios - FºGºF; 

- Tubo com diâmetro 3”1/2 na chapa 2,65 x 3000 mm (Braço alongado para Câmera); 

- kit de fixação - FºGºF; 

- Suporte em cantoneira e tubo; 

- Parafuso 1” x ¼; 

- Porcas ¼ soldada FºGºF; 

- Deverá ser entregue montado e instalado; 

- Deverá possuir galvanização a fogo; 

- Deverá ser entregue com aterramento e medição abaixo de 10 Ohms; 

- Deverá ter base de concreto armado usinado para instalação em baixa profundidade; 

- Os postes deverão ser assentados nos locais indicados nos projetos executivos, devendo ser 

chumbados em base de concreto armado fck = 15,0 MPa em, ao menos, 10% de sua altura; 

- O fornecedor deverá fornecer projeto do poste com o devido registro de RT. 

 
10.2.41. PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DE GRANDE PORTE 

Deverão apresentar as seguintes características gerais mínimas: 

- Solução deverá ser ofertada com todas as licenças de programas de ("softwares") de servidores, 

sistema operacional e banco de dados necessários ao pleno funcionamento; 

- Suportar câmeras e dispositivos homologados nos fóruns ONVIF e PSIA; 

- Suportar fluxo de vídeo proveniente de câmeras, encoders e DVR's; 

- Suportar streamings nos formatos MJPEG, MPEG-4 e H.264; 

- Deverá permitir ajuste GOP em MPEG-4 e H.264; 

- Suportar conectividade HTTPS com a câmera ou dispositivo de imagem; 

- Suportar função Dual streaming (Ao Vivo e gravação) simultaneamente; 

- Suportar integração com Storage; 

- Deverá suportar integração com Microsoft Active Directory; 

- Permitir operar em arquitetura do tipo federada, integrada a vários outros sites, cuja interface de 

configuração permita que recursos da rede possam ser manipulados e visualizados como se fosse uma única 

fonte; 

- Deverá apresentar gerência de alarmes; 

- Suportar função de Matriz Virtual; 

- Deverá suportar máscara de privacidade; 

- Possuir telas amigáveis para configurações rápidas ou em massa de dispositivos; 

- Suportar detecção automática de modelo de câmera; 

- Possuir gerência centralizada de dispositivos, usuários e servidores de gravação; 
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- Deverá possuir plataforma SDK para integração com servidores de gravação, plug-in para cliente de 

visualização; 

- Integração com vídeo analítico embarcado em câmeras IP; 

- Deverá manter online acesso aos arquivos de gravações; 

- Suportar agendamento de gravações; 

- Suportar armazenamento via rede; 

- Suportar um número ilimitado de clientes. 

 
10.2.41.1. MÓDULOS E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

O sistema deverá possuir arquitetura distribuída e modular, com os seguintes módulos mínimos 

obrigatórios: 

- Servidor de gravação; 

- Servidor de gravação Failover; 

- Servidor de Gerência; 

- Servidor de Gerência Failover; 

- Console de Gerenciamento Local e Remoto; 

- Servidor de Eventos; 

- Servidor de Eventos Failover; 

- Servidor para aplicações móveis; 

- Aplicativo Cliente de Monitoramento; 

- Aplicativo Cliente Mobile; 

- Cliente Web; 

- Player proprietário com playback e exportação; 

- Módulo de vídeo análise. 

 
10.2.41.2. MÓDULO APLICATIVO-CLIENTE DE MONITORAMENTO 

Os sistemas deverão apresentar as seguintes características e especificações técnicas mínimas: 

- Deverá estar disponível em versões para processadores em 64 bits; 

- Suportar configuração de porta de acesso; 

- Suportar tráfego multicast; 

- Deverá suportar formação de mosaico de até 10 x 10 câmeras; 

- Suportar layout com aspecto 4:3 e 16:9; 

- Suportar modo tela cheia (full screen); 

- Deverá suportar páginas HTML; 

- Acessar presets e patterns, permitindo iniciar e parar; 

- Suporte a configuração de Joystick; 

- Permitir configuração de comandos auxiliares. 

 
10.2.41.3. PLAYBACK 

Deverá apresentar as seguintes características mínimas: 

- Permitir acionar o playback de 100 (cem) câmeras simultaneamente; 

- Possuir busca rápida por linha do tempo com suporte à gráficos por movimento; 

- Playback com velocidade ajustável; 

- Possuir ferramenta de zoom digital. 
 
10.2.41.4. PAN, TILT E ZOOM 
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Deverá apresentar as seguintes características mínimas: 

- Suportar posições de preset por câmera; 

- As funções como presets e Patterns de câmeras PTZ deverão estar prontamente integradas com o 

software ofertado; 

- Deverá suportar ajuste de velocidade de movimentação. 

 
10.2.41.5. GESTÃO DE ALARMES 

Deverá apresentar as seguintes características mínimas: 

- Listar alarmes recentes nas interfaces "Ao vivo" e "Playback"; 

- Permitir comentários nos alarmes; 

- Deverá estar integrado ao sistema de mapas sinóticos; 

- Deverá suportar instruções contidas no alarme, permitindo ao operador a tomar ações baseadas nas 

instruções que o alarme mostrar; 

- Permitir encaminhar o alarme a outro operador de nível superior; 

- Permitir impressão e geração de relatórios de alarme; 

- Deverá possuir sistema monitor de alarmes dedicado em janela flutuante, para melhor 

acompanhamento dos alarmes; 

- Permitir a customização de nível de prioridade; 

- Permitir a customização de sons de notificação; 

- O sistema gestor de alarmes deverá possuir suporte aplicativo ou serviço redundante para alta 

disponibilidade. 

 
10.2.41.6. SUPORTE A NOTIFICAÇÕES 

Deverá apresentar as seguintes características mínimas: 

- Notificar evento por falha de comunicação com a câmera; 

- Alertar quando o disco estiver cheio; 

- Notificar por E-mail; 

- Notificar por SMS; 

- Notificar para múltiplos perfis; 

- Receber notificação por agentes SNMP. 

 
10.2.41.7. MAPAS 

O sistema deverá: 

- Suportar mapas sinóticos provenientes de arquivos de imagens em formatos simples; 

- Exibir o vídeo ao vivo no mapa, enquanto o operador passar o mouse em cima do link da respectiva 

câmera representada no mapa; 

- Permitir a criação de links para controle de alto-falantes, microfones e dispositivos I/O; 

- Suportar controle PTZ através do mapa. 
 

10.2.41.8. SERVIDOR DE EVENTOS 

O programa ("software") deverá manter histórico em log e apresentar em tempo real, pelo menos, os 

eventos dos seguintes serviços: 

- Servidores de gravação; 

- Servidores de gerência; 

- Por câmeras individuais; 

- Possuir sistema monitor dedicado em janela flutuante, para melhor acompanhamento dos eventos; 
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- Deverá gerar eventos quando uma câmera for coberta ou sofrer vandalismo por pichação, 

temperatura alta ou perda de vídeo; 

- Suportar eventos baseados em configuração de dispositivos, controle de matriz virtual e quando um 

operador iniciar ou parar o manuseio de uma câmera. 

 
10.2.41.9. MÓDULOS ANALÍTICOS 

Todos os modelos de câmeras fixas deverão permitir análise de vídeo integrado, cujas funções de 

análise deverão ser prontamente integradas e homologadas pelo fabricante de software de vídeo 

monitoramento. 

Os módulos de vídeo análise deverão ser intrínsecos aos dispositivos de imagens (câmeras fixas), 

reduzindo, desta forma, a necessidade de processamento nas Centrais de Monitoramento Remoto. 

Os módulos analíticos deverão ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

a) Detecção de movimento, com as seguintes características: 

- Deverá gerar um alarme quando houver movimentação em uma área especificada pelo operador; 

- Deverá permitir a regulagem da sensibilidade e a definição de uma área específica por meio do 

mouse; 

- O evento de alarme deverá aparecer para o operador da monitoração como uma janela de imagem 

da respectiva câmera; 

- O evento de alarme deverá acionar uma janela “Pop-up” ou surgir em destaque na tela, para rápida 

ciência do operador. 

b) Detecção de Agrupamentos, com as seguintes características: 

- Deverá gerar alarme quando houver formação de grupos irregulares de pessoas ou veículos; 

- O programa deverá permitir configurar os tipos de agrupamentos típicos para cada localidade; 

- Não deverá gerar alarme quando pessoas/veículos estiverem circulando normalmente; 

- Deverá gerar um alarme quando houver um congestionamento; 

- Esse módulo do programa deverá ser aplicado desde que a câmera esteja fixa pelo período de 

análise. 

c) Contagem de Objetos/Pessoas, com as seguintes características: 

- Deverão informar os totais do momento e também apresentar as informações históricas em formato 

de gráfico, para análise posterior; 

- O programa deverá gerar alarmes, caso a contagem supere um número pré-determinado de objetos 

por minuto; 

- Esse módulo do programa deverá ser aplicado desde que a câmera esteja fixa pelo período de 

análise. 

d) Alarme direcional, com as seguintes características: 

- Deverá permitir ao operador configurar direções de movimentações permitidas e direções proibidas. 

- Deverá emitir alarme em casos de veículos ou pessoas transitando em sentido contrário ao 

configurado; 

- O programa deverá ser parametrizável para gerar os alertas diferenciando os objetos pelo volume; 

- Esse módulo do programa deverá ser aplicado desde que a câmera esteja fixa pelo período de 

análise. 

e) Remoção indevida, com as seguintes características: 

- Deverá gerar alarme ao detectar alteração da cena; 

- Não deverá gerar alerta caso pessoas passem em frente ao patrimônio/objetos a serem monitorados. 

f) Veículo parado ou em estacionamento irregular, com as seguintes características: 

- Deverá alertar em tempo real quando um veículo estacionar em áreas de interesse, proibidas ou 
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inapropriadas; 

- Deverá ser possível especificar o tempo máximo de permanência do veículo, antes de ser gerado 

alerta; 

- Deverá ser configurado para desprezar a circulação de pessoas, somente gerando alarmes com 

veículos estacionados irregularmente. 

10.2.41.9.1. O módulo de "Leitura de Placa de Veículos", denominado Sistema de Leitura Veicular 

(SLV), deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA e será responsável pelo reconhecimento automático 

de placas veiculares por meio de processamento de imagens, que serão armazenadas para consultas 

posteriores, ficando, o sistema, responsável pela emissão de alarmes automáticos de passagem de veículos 

monitorados (com restrições). Esse módulo deverá apresentar as seguintes características mínimas: 

- Possibilitar o processamento de imagens captadas no período noturno ou em período de baixa 

luminosidade natural; 

- O sistema deverá realizar o reconhecimento de placas dotadas de quaisquer cores e tipos de 

caracteres alfanuméricos admitidos legalmente no Brasil; 

- O sistema deverá realizar a análise e o reconhecimento de placas que estejam expostas aos mais 

diversos níveis de luminosidade solar ou que estejam posicionadas em variados ângulos de incidência dos 

raios solares, mantendo a precisão do reconhecimento; 

- O sistema deverá também manter a precisão do reconhecimento das placas que estiverem 

submetidas a condições moderadas de chuva e/ou neblina, tanto no período noturno, quanto no período 

diurno. 

- Deverá conseguir efetuar leituras e reconhecimento de placas de veículos que trafeguem em 

velocidade igual ou inferior a 80 quilômetros por hora (80km/h); 

- Deverá ser capaz de efetuar o reconhecimento de placas de ônibus, caminhões, automóveis, triciclos 

e motocicletas; 

- Deverá ler placas de qualquer cor e que estejam de acordo a legislação de trânsito, devendo, 

também, identificar e realizar o reconhecimento de placas aprovadas por legislação de trânsito anterior à 

vigente na data da contratação desse serviço; 

- Deverá identificar automaticamente arquivos corrompidos, ao carregar imagens do sistema de 

arquivos, objetivando evitar travamento da operação; 

- Deverá processar imagens em preto e branco ou em cores nos seguintes formatos: Grayscale, 

RGB16, RGB24, RGB32, YUV; 

- Deverá processar obrigatoriamente imagens JPEG, sendo desejável também o processamento de 

imagens BMP e JPEG2000; 

- Deverá emitir alarmes sonoros e visuais, exatos ou por semelhança, sempre que for identificada a 

passagem de veículo com restrições pelos pontos de captação de monitoramento, especificando a data, a 

hora e o local da ocorrência, bem como disponibilizando as respectivas imagens, sendo que os alarmes 

exatos deverão ser emitidos sempre a placa veicular identificada pelo sistema for idêntica àquela sobre a 

qual exista restrição pré-cadastrada; 

- Deverá permitir zoom digital das imagens vinculadas aos resultados das pesquisas efetuadas, bem 

como o salvamento das imagens selecionadas com marca d’água; 

- Permitir navegação pelas ocorrências contempladas no resultado de pesquisas realizadas no banco 

de dados. 

 
10.2.42. INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS 

Esse serviço deverá ser realizado pela empresa CONTRATADA, que será responsável pela instalação 

das câmeras definidas no subitem 10.3 em ambientes internos e externos. 
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O serviço abrangerá a instalação e a configuração completa do equipamento, conforme descrito a 

seguir: 

- Deverão ser realizadas toda configuração e implantação necessária para execução das atividades de 

monitoramento, incluindo o transporte dos equipamentos para instalação nas mais diversas localidades do 

Distrito Federal; 

- Todos os itens e acessórios necessários para a instalação deverão ser disponibilizados pela 

CONTRATADA, que será responsável pela apresentação e guarda desses itens e acessórios, onde deverão 

estar incluídos parafusos, buchas, cabos, braçadeiras, isoladores e outros itens necessários; 

- Os equipamentos, materiais e serviços necessários para o funcionamento da câmera em sua 

plenitude deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA, que não poderá alegar desconhecimento ou 

dificuldade de instalação, para justificar a inclusão de novos itens ou serviços. 

 
10.2.43. INSTALAÇÃO DE SERVIDOR 

Esse serviço deverá ser realizado pela empresa CONTRATADA, que será responsável pela instalação 

dos servidores definidos no subitem 10.3. 

O serviço abrangerá a instalação e a configuração completa do equipamento, conforme descrito a 

seguir: 

- Deverão ser realizadas todas as configurações e implantações necessárias para execução das 

atividades de armazenamento de dados, incluindo o transporte dos equipamentos para instalação nas mais 

diversas localidades do Distrito Federal; 

- Todos os itens e acessórios necessários para a instalação deverão ser disponibilizados pela 

CONTRATADA, que será responsável pela apresentação e guarda desses itens e acessórios; 

- Os equipamentos, materiais, serviços e programas ("software") necessários para o funcionamento 

dos servidores e da plataforma de vídeo monitoramento, em sua plenitude, deverão ser disponibilizados pela 

CONTRATADA, que não poderá alegar desconhecimento ou dificuldade de instalação, para justificar a 

inclusão de novos itens ou serviços; 

- Deverão ser configurados e parametrizados os sistemas operacionais, os endereçamentos de IP e as 

regras de segurança necessárias para que o servidor possa rodar de forma satisfatória os programas 

("software") da plataforma de vídeo monitoramento. 
 
10.2.44. MONTAGEM DAS CENTRAIS DE MONITORAMENTO REMOTO (CMR) 

As áreas onde serão instaladas as Centrais de Monitoramento Remoto estão listadas no anexo 02. 

Esse serviço deverá ser realizado pela empresa CONTRATADA, que será responsável pela montagem 

das Centrais de Monitoramento Remoto (CMR), como definido nos itens de 7 a 10 deste Termo de 

Referência, em instituições do Governo do Distrito Federal e da Secretaria de Segurança Pública, a serem 

definidas posteriormente. 

O serviço abrangerá a instalação das Centrais de Monitoramento Remoto, com equipamentos e 

mobiliário próprios, além das configurações necessárias para que a plataforma de vídeo monitoramento, de 

armazenamento e de transmissão de dados funcione em sua plenitude, conforme descrito a seguir: 

- Deverá ser montado todo o mobiliário (incluindo instalação dos rack´s), as redes de cabeamentos 

elétrico e lógico, as instalações dos no-break e as interligações lógica entre os servidores e as estações de 

vídeo monitoramento;  

- Todos os elementos que compõem as Centrais de Monitoramento Remoto deverão ter as suas 

conectividades e instalações lógica e elétrica testadas, após terem sido ligados e energizados, de forma a 

preservar as instalações e todos os componentes das centrais, incluindo cabeamento, monitores, 

computadores, switchs, storage, no-break; 
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- Todos os itens e acessórios necessários para a instalação deverão ser disponibilizados pela 

CONTRATADA, que será responsável pela apresentação e guarda desses itens e acessórios; 

- Após a observância dos itens anteriores, a solução apresentada nesse projeto deverá ser entregue 

em pleno funcionamento. 

 
10.2.45. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS ATIVOS DE REDE 

Esse serviço deverá ser realizado pela empresa CONTRATADA, que será responsável pela instalação 

dos ativos de rede, aqui definidos como os serviços de infraestrutura necessários para fornecer o suporte aos 

aplicativos de transmissão e comunicação de dados de toda a plataforma de vídeo monitoramento e das 

centrais de monitoramento. 

O serviço abrangerá a instalação e a configuração lógica (endereçamento de IP, Vlans, filtros, 

Multcast, dentre outros), fazendo com que a solução de tecnologia implementada seja entregue em pleno 

funcionamento. 

Deverá estar incluído nesses serviços o transporte dos equipamentos para instalação nas mais 

diversas localidades do Distrito Federal. 

Todos os itens e acessórios necessários para a instalação deverão ser disponibilizados pela 

CONTRATADA, que será responsável pela apresentação e guarda desses itens e acessórios, onde deverão 

estar incluídos parafusos, buchas, cabos, braçadeiras, isoladores e outros itens necessários. 
 
10.2.46. PROJETO DE REDE DE FIBRA ÓTICA 

Este subitem apresentará as especificações dos serviços de engenharia e materiais que constituirão 

um projeto básico de rede de fibra ótica a ser apresentado pela CONTRATADA e que serão empregados na 

construção das redes de fibra óptica necessárias para a execução deste projeto básico da Secretaria de 

Segurança Pública do Distrito Federal, em conformidade com o Programa Nacional de Banda Larga. 

Os serviços definidos nesse projeto básico para rede de fibra ótica incluem elaboração de pesquisa 

para confecção de projeto executivo ("survey"), projeto executivo e a as medidas e características desse 

projeto (“As Built”), quando couber. 

Como definição, o projeto de rede de fibra ótica é um documento a ser apresentado pela 

CONTRATADA, envolvendo os trabalhos do "survey" e toda a descrição construtiva do trajeto da rede e suas 

condições de passagem, tais como: percurso dos cabos ópticos, condições de lançamento (subterrâneo ou 

aéreo), comprimento dos trechos, caixas de passagens e emendas, sinalização, posteação e 

georeferenciamento dos postes, das caixas de passagem, emendas e/ou pontos críticos, com indicação dos 

locais e medidas das reservas técnicas e operacionais. 

Deverá acompanhar o projeto básico, como parte integrante do mesmo, as planilhas de serviços 

complementares, acrescido dos quantitativos de cabos óticos necessários a construção da rede, elaborada 

nos moldes da planilha de Formação de Preço deste projeto. Deverá constar apenas os itens que serão 

utilizados na implantação da respectiva rede, que por sua vez representará o dimensionamento orçamentário 

e quantitativo de materiais e demais serviços previstos para sua execução. 

Constará também do projeto básico um cronograma de realização da obra, contemplando todas as 

suas fases incluindo o “As Buit” e a certificação global. 

Após a apresentação do projeto básico, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, por 

meio de sua equipe técnica, fará uma análise do trajeto, das condições construtivas e do quantitativo de 

material necessário, emitindo manifestação informando se está de acordo ou não com o projeto básico 

apresentado. Caso não seja aceito o projeto básico, a CONTRATADA deverá refazer o projeto, sem ônus 

adicional, contemplando as recomendações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. 

Após receber o projeto básico e dar o aceite, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal 
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poderá ou não aprovar a construção da rede. Em caso de aprovação para a construção da rede, a Secretaria 

de Segurança Pública do Distrito Federal encaminhará documento oficial à CONTRATADA autorizando a 

execução de serviços complementares e iniciando, dessa forma, a contagem do prazo de execução. 

Após a aprovação do projeto básico pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, a 

CONTRATADA deverá providenciar junto aos órgãos públicos federais e do Distrito Federal as licenças 

necessárias para a execução da obra, sem prejuízos dos prazos constantes no projeto básico previamente 

aprovado e sem ônus para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. 

O preço a ser pago pelo projeto básico, após o aceite da Secretaria de Segurança Pública do Distrito 

Federal, será o apresentado na planilha de Formação de Preços, cotados em reais por metro (R$/m), 

independente da extensão da rede e/ou sua complexidade. 

Os elementos constantes do projeto básico serão:  

- Abertura e fechamento de vala – MD SOLO BRUTO (Método Destrutivo em solo bruto): com no 

mínimo 15 (quinze) centímetros de largura e 80 (oitenta) centímetros de profundidade, com fornecimento de 

dutos ou subdutos em solo bruto (areia, terra, etc) e a devida recomposição. Fará parte do fornecimento a 

construção de caixas de passagem, travessias e infraestrutura adequada para lançamento da fibra e sua 

posterior manutenção; 

- Abertura de passagem de duto – MD SOLO ASFÁLTICO (Método Destrutivo em solo asfáltico): em 

solo asfáltico e outros tipos de pavimentação, com todo material necessário incluso e o fornecimento do tubo, 

que deverá ser apropriado e ter o seu interior com ocupação máxima de 50%. A recomposição asfáltica ou de 

calçada, no mesmo padrão encontrado, será feita pela empresa. Fará parte do fornecimento a construção de 

caixas de passagem, travessias e infraestrutura adequada para lançamento da fibra e sua posterior 

manutenção; 

- Fornecimento com lançamento de eletrodutos, eletrocalhas em PVC ou similares, como proteção da 

fibra na parte interna do prédio ou de estruturas externas; 

- Lançamento com fornecimento de cabo óptico interno ou externo 12 (doze) fibras SM, em duto ou 

subduto subterrâneo ou aéreo; 

- Lançamento com fornecimento de cabo óptico com 12 (doze) fibras, para o interior de prédios; 

- Lançamento com fornecimento de cabo óptico 04 fibras SM, em duto ou subduto subterrâneo ou 

aéreo;  

- Lançamento com o fornecimento do cabo óptico subterrâneo ou aéreo, com 04 fibras SM, incluído 

todo o material necessário a sua instalação, proteção, sinalização e certificação, emendas, caixas de 

emenda, fusões, segundo normas técnicas vigentes no País.  

- Fornecimento com lançamento de ponto lógico Categoria 6 (Cat. 6): composto de conectores, cabo 

UTP, tomadas RJ45 na extremidade e patch painel na outra, com fornecimento de line cord e patch cord de 

todos os componentes CAT6 (deverá ser entregue certificado CAT6). Nesta cotação deverão estar incluídos: 

um patch painel, um patach cord de 1,5 metros, um line cord de 2 (dois) metros, tomada RJ45 e todos os 

cabos de rede, quando aplicável; 

- Infra estrutura – DGO 24 (Distribuidor Geral Óptico – DGO 24): composto de bandejas para 

acomodação das fibras ópticas, adaptadores ópticos para conectores SC-APC, extensões ópticas tipo pig-

tails (para fibra monomodo), com 24 conectores SC-APC, respectivamente, e bandeja para acomodação das 

emendas do cabo óptico e patch cord ótico SM de 1,5 metros para todas as portas com fibra instalada 

resistente e protegida contra corrosão. O suporte com os adaptadores ópticos, bem como, as áreas de 

emenda óptica e armazenamento do excesso de fibras deverão ficar internos ao produto, conferindo maior 

proteção e segurança ao sistema. Deve estar incluso o serviço de fusão da fibra no DGO (Observação: os 

lançamentos de fibra, que exijam a instalação de caixas de emendas ópticas, deverão garantir a proteção 

das emendas e dos cabos contra a entrada de umidade, contra esforços de tração decorrentes dos 
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procedimentos de instalação e de operação. Esses mecanismos devem criar um ambiente hermético, após o 

fechamento). Os estojos ou bandejas devem permitir armazenar pelo menos 1,0 (um) metro de cada fibra na 

forma de unidade básica ou cordão. Devem acomodar e proteger as emendas por fusão, emendas 

mecânicas e divisores ópticos passivos, e acomodar no máximo 3 (três) unidades básicas, possuir espaço 

para suas identificações e ter modo de identificação das fibras. Em caso de dano cada estojo ou bandeja 

pode ser retirado e trocado por outro estojo ou bandeja do mesmo modelo. A(s) caixa(s) de emenda deve(m) 

ser fornecida(s) com todos acessórios necessários para sua montagem completa, na sua capacidade 

nominal, e quando necessário permitir a continuidade elétrica da blindagem do cabo e seu aterramento, 

assim como sua vinculação com o elemento metálico de tração, quando este existir, por meio de conector de 

blindagem. Deve permitir a substituição dos elementos selantes e de vedação e deve vir equipada com 

sistema de fixação para poste ou caixa subterrânea. Nota: os conjuntos de emenda devem permitir acomodar 

duas vezes mais fusões com relação à capacidade do cabo, isto é, o conjunto de emenda para cabo de 12 

fibras deve ter capacidade para acomodar 24 fusões, e assim sucessivamente. 

A realização de emendas, testes de continuidade e qualidade das fibras e certificação global fibra a 

fibra, com vistas a entrega das redes ou trechos delas, em perfeitas condições de ativação ou ativadas, 

também deverão fazer parte do projeto de rede de fibra ótica a ser apresentado pela CONTRATADA. 

Os serviços terão início por determinação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 

quando da solicitação para a realização da pesquisa do projeto executivo ("survey") e deverão contemplar: 

- Identificação da demanda; 

- Pontos de origem – endereço completo; e 

- Pontos de destino – endereço completo. 

Em áreas externas de prédios, travessias de pontes e subidas de postes o cabo óptico deverá ser 

protegida por eletrodutos metálicos que forneçam ocupação interna máxima de 50%, conforme o caso. Em 

outros, os eletrodutos também poderão ter esse tratamento, de acordo com a necessidade verificada durante 

o projeto. 

Ao longo de toda extensão do cabo óptico deverão existir plaquetas/etiquetas de identificação e avisos 

de fácil visualização, obedecendo aos seguintes critérios: 

- Quando em instalação aérea: em cada poste; 

- Quando em instalação subterrânea/interna: em cada caixa de passagem/emenda. 

Serviços de abertura e fechamento de caixas de passagens de outras empresas, por onde passarem 

ou venham a passar os cabos de fibras ópticas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 

deverão ser precedidos de autorização dessas empresas. 

Os seguintes materiais deverão ser utilizados nas redes óticas que serão construídas: 

- SM (Single Mode): Fibra óptica do tipo monomodo; 

- Materiais para Canalização Subterrânea: tubos e conexões de ferro galvanizado a fogo de 50 mm; 

- Fita de advertência, em plástico, com a inscrição “CUIDADO CABO DE FIBRA ÓPTICA”; 

- No caso de uso de poste compartilhado, o poste de concreto deve seguir as especificações da 

concessionária local e deverá ser dotado de toda ferragem necessária à instalação do cabo aéreo; 

- Em acessos aos prédios dos sítios ("sites") deverá ser utilizado eletrocalha ou eletroduto para cabos; 

- Etiqueta de identificação em plástico rígido com as seguintes informações: Logomarca da Secretaria 

de Segurança Pública do Distrito Federal; "CABO ÓPTICO” “EMERGÊNCIA” com número de telefone, 

Identificação do cabo / rota. Essas etiquetas deverão ter as seguintes características: dimensões da etiqueta: 

60 x 100 x 4 milímetros (altura x comprimento x espessura); Letras : SSP-DF 3,5 milímetros; Emergência: 

XXX XXX XXXX ( no telefone) 4,0 milímetros; CABO ÓPTICO 6,0 milímetros; Cabo / Rota 4,0 milímetros. 
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10.2.47. TREINAMENTO 

As propostas de treinamento - de operação, de administração e de manutenção dos sistemas de 

monitoramento - dos técnicos da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal deverão ser 

apresentadas em separado. 

 
10.2.47.1. TREINAMENTO DE OPERAÇÃO 

O objetivo do treinamento é capacitar os técnicos da Secretaria de Segurança Pública do Distrito 

Federal para executar as suas tarefas correspondentes, sem necessidade de consulta aos fornecedores. 

A duração dos treinamentos nestas especificações é apenas uma estimativa. Caso os objetivos 

propostos não sejam alcançados pelos técnicos da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, com 

os pré-requisitos contratuais, o treinamento deverá continuar, sem ônus adicional para a Secretaria de 

Segurança Pública do Distrito Federal. 

O treinamento deverá incluir todo o material didático (manuais, apostilas, certificados e procedimentos 

de avaliação e demais recursos audiovisuais), em português do Brasil, para o perfeito entendimento e 

consulta posterior, se necessário. 

O profissional que ministrará o treinamento deverá possuir certificação na solução de hardware e 

software (câmeras+softwares), comprovados por certificado ou carta do fabricante. 

A CONTRATADA/fornecedor deverá enviar em 10 (dez) dias corridos antes do comissionamento, um 

programa detalhado de treinamento do pessoal de operação, indicando os pré-requisitos de formação 

técnica, teórica e prática para a utilização de ferramentas, dispositivos e instrumentos necessários à 

manutenção de equipamentos e programas ("software") aplicativos. 

O curso de operação deverá ter o mínimo de 40 (quarenta) horas-aulas, divididas em aulas teóricas e 

aulas práticas e deverá ser ministrado para 60 (sessenta) participantes, em seis turmas bimensais, com 10 

(dez) alunos em cada turma. 

O treinamento deverá ser ministrado para os técnicos que irão operar a solução continuamente, 

permitindo a efetiva utilização dos recursos destinados ao seu perfil no sistema; 

As aulas deverão ocorrer no edifício sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. 
 
10.2.47.2. TREINAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 

O curso deverá ser ministrado com o mínimo de 16 (dezesseis) horas-aulas e deverá abranger todos 

os itens necessários para a correta administração de todos os sistemas deste projeto básico, dentro do 

ambiente operacional, e será dividido em aulas teóricas e aulas práticas, para 12 (doze) participantes. 

O treinamento deverá ser ministrado para os profissionais de TI e Operações, responsáveis pela 

Administração da solução, permitindo aos profissionais treinados realizar ações de configuração e operação 

avançada, com a utilização dos recursos destinados ao seu perfil no sistema. 

O profissional que ministrará o treinamento deverá possuir certificado na solução de hardware e 

software (câmeras+softwares), comprovados por certificação ou carta do fabricante. 

As aulas deverão ser ministradas utilizando os sistemas operacionais da solução. 
 

10.2.47.3. TREINAMENTO EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA 

O curso deverá ser ministrado com o mínimo de 32 (trinta e duas) horas-aulas e deverá abranger todos 

os itens necessários para a manutenção preventiva e corretiva do sistema, equipamentos, softwares, 

divididas em teóricas e práticas, para 12 (doze) participantes. 

O profissional que ministrará o treinamento deverá possuir certificado na solução de hardware e 

software (câmeras+softwares), comprovados por certificação ou carta do fabricante; 

O treinamento deverá ser ministrado para os profissionais de TI e Operações, responsáveis pela 

Administração e Manutenção da solução e permitirá aos profissionais treinados realizar ações de 
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manutenção, com a utilização dos recursos destinados ao seu perfil no sistema. 

As aulas deverão ser ministradas utilizando os sistemas de monitoramento da Secretaria de 

Segurança Pública do Distrito Federal. 
 

10.2.48. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GERAL 

Devido a complexidade das redes, em especial a rede de fibra ótica a ser projetada, a CONTRATADA 

deverá designar um Engenheiro Eletricista, com amplo conhecimento dos módulos deste projeto, a fim de 

desenvolver um projeto executivo completo, que conterá memorial descritivo, diagramas, plantas, 

cronograma físico-financeiro e a devida Anotação de Responsabilidade técnica junto ao CREA-DF. 

Durante a execução da obra, a empresa deverá manter responsável técnico, que coordenará as 

atividades e registrará todos os eventos em diário de obra. 

Após a execução da obra, a empresa deverá entregar a versão final do projeto "AS BUILT", que 

deverá representar cópia fidedigna do projeto executado em campo. 

A empresa deverá também possuir gerente de projetos para planejar, participar das reuniões, receber 

as solicitações de mudança e acompanhar o desenvolvimento do projeto, desde o seu início até o 

encerramento das atividades. 

O gerente de projetos deverá preparar, em conjunto com a CONTRATANTE, um plano de projetos que 

informe pelo menos os seguintes itens:  

- Um cronograma contendo as atividades que serão desenvolvidas e as entregas que serão realizadas; 

- Um plano de testes; 

- Critérios de aceite para as entregas; 

- Cronograma que indique as datas para apresentação dos resultados e evolução do projeto e as 

pendências para o desenvolvimento das entregas. 

O gerenciamento de projetos deverá adotar uma metodologia reconhecida e disponível no mercado. 
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ANEXO 02 

 

CMR 
Área onde será montada a Central de 

Monitoramento Remoto (CMR) 
Localidade Monitorada 

1 CRUZEIRO 

SIA 

OCTOGONAL 

SUDOESTE 

SCIA/ESTRUTURAL 

SIG 

CRUZEIRO 

2 GUARÁ 

PARK WAY 2 

ÁGUAS CLARAS 

GUARÁ 

3 TAGUATINGA 

PARK WAY 2 

ÁGUAS CLARAS 

TAGUATINGA 

4 CEILÂNDIA CEILÂNDIA 

5 SAMAMBAIA SAMAMBAIA 

6 RECANTO DAS EMAS 
RECANTO DAS EMAS 

RIACHO FUNDO I e II 

7 NÚCLEO BANDEIRANTE 

CANDANGOLÂNDIA 

PARK WAY 1 

NÚCLEO BANDEIRANTE 

8 BRASÍLIA 1 (NORTE) 

ASA NORTE 

LAGO NORTE 

VARJÃO 

9 BRASÍLIA 2 (SUL) 
ASA SUL 

LAGO SUL 

10 BRASÍLIA 3 (ZONA CENTRAL) ZONA CENTRAL 
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ANEXO 03 

 
GLOSSÁRIO 

 

ActiveX: A Microsoft tecnologia aberta para aplicativos baseados no Windows. Os controles ActiveX pode 

ser baixado como parte de um documento da Web para adicionar funcionalidades ao navegador ActiveX 

habilitado, por exemplo, Internet Explorer. 

AES: Obturador eletrônico automático, o sensor ajusta automaticamente a sensibilidade de acordo com as 

mudanças na iluminação da área detectada. 

AEV: significa Área Efetiva do Vento e é expressa, normalmente, em metros quadrados (m2). 

AF (autofoco): Uma habilidade em que a lente da câmera automaticamente ajusta o seu foco sobre o 

assunto capturado. 

AGC: Controle automático de ganho, um circuito eletrônico que amplifica o sinal de vídeo, quando a força do 

sinal cai abaixo de um valor dado, devido à falta a luz sobre o dispositivo de imagem. 

A.L.C. (Controle Automático de Nível): Em lentes de IA, também conhecido como o controlo de pico / 

média. Ajustando este controle permite que o circuito de auto Iris, quer tomar pontos brilhantes mais em 

conta (pico), trazendo os detalhes nas áreas claras, ou menos em consideração (média) trazendo os 

detalhes nas áreas mais escuras. 

Análogo: Um sinal em que qualquer nível é representado por uma tensão diretamente proporcional; não 

digital. 

À prova de vandalismo: Para evitar completamente a câmara de impacto externo e torná-lo ideal para o 

exterior de videovigilância. 

À prova de intempéries: A proteção para a câmera contra as condições adversas do ambiente. 

Auto IRIS: Um tipo especial de íris é usado para ajustar a quantidade de entrar a luz, eletricamente 

controlada pela câmera. São dois tipos principais de AutoIRIS - vídeo e de íris DC. Veja também vídeo IRIS e 

IRIS DC. 

Avaliação Waterproof IP (IP66 - IP68): A classificação IP significa que o produto é protegido contra a 

entrada de um objeto sólido e água. Muitas câmaras ou caixas de câmera são projetados para utilização no 

exterior e, portanto, precisa ser à prova d'água. O digital primeiro é a proteção contra sólidos, e segundo o 

digital é a proteção contra a água. Consulte a tabela acima para obter mais detalhes; 

AWB: Balanço de Branco Automático é utilizado na câmera digital para compensar automaticamente o tipo 

de luz (luz do dia, fluorescente, incandescente, etc.) ou condições de iluminação no local para torná-lo normal 

para o olho humano. 
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Bateria: Uma fonte de alimentação de backup que pode ser recarregável para fornecer energia em caso de 

falha de CA. 

Biometria: A ciência da identificação de um indivíduo com base em contribuições fisiológicas ou 

comportamentais. 

BNC (Nut Connector Baioneta): Conector de vídeo, o mais comumente usado em CCTV. 

Braço: Para ativar o sistema de alarme em um modo de Braço. 

Braço Remoto / Desarme: O acesso do usuário ao sistema de alarme remotamente por telefone, GSM, 

Internet para armar / desarmar. 

Cabo coaxial: É usado para transmissão de vídeo analógico num sistema CCTV. É um cabo elétrico, que 

consiste de dois condutores, separados por uma camada isolante. 

Cancelamento de eco acústico: Um método para remover o feedback acústico entre um alto-falante e um 

microfone no alto-falante do sistema de áudio. 

CCD (Charged Coupled Device): Charged Coupled Device, um detector eletrônico feito de silício, que 

converte a energia da luz em sinais eletrônicos. Ela é usada em muitas câmeras digitais para a detecção de 

imagem. 

CCD Super HAD: Super HAD (Hole Accumulation Diode) CCD permite que mais luz passe por cada pixel, 

aumentando a sensibilidade e reduzindo o ruído. 

CCTV: Circuito Fechado de Televisão: Um sistema de vigilância vídeo (circuito fechado de televisão) que lhe 

permite observar áreas de alto risco e / ou transações sensíveis. 

Circuito aberto: Um circuito elétrico que não é um caminho completo para o fluxo de elétrons. 

CMOS (semicondutor metal-óxido complementar): Semicondutor de óxido metálico complementar, um 

tipo de sensor de imagem em chips digitais câmeras. CMOS são mais fáceis e mais barato fazer do que 

CCDs, mas não coincidem com a qualidade da imagem em geral. 

Codec: é o acrônimo de Codificador/Decodificador, dispositivo de hardware ou software que 

codifica/decodifica sinais (pt.wikipedia.org/wiki/Codecs). 

Código de Usuário: Um código de dígitos usado para armar e desarmar o sistema de segurança. Muitos 

sistemas de alarme são o suporte de código multi-usuário. 

DB (Decibel): amplamente utilizado para medir a intensidade do som. O decibel é mais geralmente uma 

medida da razão entre duas quantidades, e pode ser usado para expressar uma variedade de medições em 

acústica e eletrônica. 

DDNS (Dynamic Domain Name Service): Dynamic Domain Name Service é um serviço que mapeia nomes 

de domínio na Internet para endereços IP. Ele funciona com endereços IP dinâmicos. 

http://www.google.com.br/url?url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Codecs&rct=j&sa=X&ei=fSUoUNWGDo-Q8wSc24DADA&ved=0CDMQngkwAA&q=codecs&usg=AFQjCNGhXayFZMws2UYqUCvfR2dB7btn_A
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Decoder: Um descodificador é um dispositivo que está desfazendo a codificação de modo a que a 

informação original pode ser recuperada. Assim como o inverso de um codificador. 

Desarmar: Desativar o sistema de alarme ou desligar o sistema de alarme. 

Detecção de Atividade: Uma característica da Geração gama multiplexador 3 de vídeo que utiliza técnicas 

de vídeo de detecção de movimento para melhorar os tempos de atualização da câmera. Ele também dá um 

fechamento do relé. 

Detectores de Movimento: Nos dispositivos que detectam o movimento, há três detectores de movimento 

principais: Detector Infravermelho Ativo (AIR), detector infravermelho passivo (PIR), detector de movimento 

Mircowave. 

Detecção de Movimento: Detecção de movimento é usado para disparar eventos de movimento para DVR. 

Habilitá-lo adicionando uma nova janela detectada, nome da janela, a sensibilidade e porcentagem. 

Detector de Movimentos de Dupla Tecnologia: O detector de movimento que, combinado com PIR e 

detectores de micro-ondas para a detecção de intruso. 

DGO: significa Distribuidor Geral Ótico e terá número de fibras variável. Por exemplo, DGO 24 seria a 

representação do Distribuidor Geral Ótico para 24 fibras. 

Dia e Noite IR LENS: A câmera com esse recurso detecta automaticamente a luz disponível e ajustar 

instantaneamente o brilho e ganho sob condições de pouca luz, passando para a Infra-Red modo (IR) em 

preto e branco. 

Divisória: A área de secção que pode ser controlado e operar de forma independente para outras seções. 

Estação Central de Monitoramento: A estação que fornece a ligação entre o sistema de alarme e do 

departamento de autoridades para a prestação de serviço de monitoramento 24 horas. 

Encoder: É um dispositivo para codificação de dados, convertendo a informação de um sinal analógico em 

um sinal digital. As principais funções de um encoder em uma solução de vídeo monitoramento seriam, entre 

outras, garantir maior sigilo, velocidade e segurança com economia de taxa de transmissão de dados na rede 

e espaço de gravação. 

Failover: é a capacidade de determinado sistema/serviço migrar automaticamente para um outro servidor, 

sistema ou rede redundante ou que está em standby, quando da ocorrência de falha ou término anormal do 

servidor, do sistema ou da rede que estava ativo até aquele instante 

(http://littleoak.wordpress.com/tag/conceitos/). 

Fale ID: É formato de comunicação rápido DTMF, também chamado de ADEMCO Contact ID. É 

desenvolvido pela ADEMCO usada para a transmissão de alarme sistema de alarme para a Estação Central 

de Monitoramento. 

Fibra Ótica: O processo de transmissão de luz através de uma fibra longa, flexível, tal como vidro ou 

plástico, para o propósito de transmitir vídeos, áudio e ou dados a longas distâncias. 
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Filtro de corte IR: É um filtro de cor usado em CCD a cores ou CMOS, a fim de bloquear a luz infravermelha 

e tornar as cores mais realista. 

Formato de compressão H.264: H.264 é a próxima geração de formato de compressão de vídeo. H.264 é 

também conhecido como MPEG-4 AVC. Desenvolvido para utilização em sistemas de alta definição. 

Fps: significa frames por segundo ou (quadros por segundo). 

Frame Rate: A taxa à qual os quadros de vídeo são exibidos num monitor por segundo. Taxa de quadros em 

tempo real para PAL é de 25 fps, e taxa de quadros para NTSC é de 30 fps. 

Inclinar: Rodar a câmera para cima ou para baixo. 

IP (Protocol Internet): É um protocolo de comunicação usado entre duas ou mais máquinas em rede para 

encaminhamento dos dados. 

Íris: A abertura ajustável (diafragma mecânico) através do qual a luz pode passar e ser regulamentado. 

Íris manual: Um tipo de íris, em frente de uma auto-íris. Ajustar manualmente a íris da câmara para regular a 

quantidade de luz que pode atingir o sensor de imagem. 

LAN (Local Area Network): Rede de Área Local; é uma rede que permite que vários computadores ou 

outros dispositivos para ser ligados uns aos outros. A fim de compartilhar dados ou um espaço de 

armazenamento de recursos ou arquivo. 

Lente: Um componente transparente óptico que converge os raios de luz, para formar uma imagem 

bidimensional desse objeto. 

Lentes IR: Um tipo de lente; utilizados nas câmaras a cores para a detecção da radiação infravermelha. Ver 

também infravermelho (IR). 

Luz Branca: Todo o espectro de luz visível. 

Lente varifocal: A lente, que tem uma distância focal variável que pode definir Lente Zoom manualmente. 

Normalmente, não motorizadas (manual). 

Keyfob: O dispositivo sem fio que pode armar e desarmar o sistema de alarme, também com botão de 

pânico para alarme de emergência. 

Micro-onda: As frequências de rádio entre 1 e 30 GHz, usada para transmissão de vídeo através de médio / 

longa distância. 

Monte C / CS: Os dois padrões industriais para a montagem de uma lente de uma câmara. A lente C-Mount 

tem uma distância para trás 17,5 milímetros flange. A lente CS-Mount tem uma distância para trás 12,5 

milímetros flange. 

Multi-sites: tecnologia que permite o acesso de vários usuários a um sítio específico, no caso de um sistema 

de monitoramento, a uma imagem de uma câmera específica, sem sobrecarga do sistema. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Encaminhamento
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Normalmente Aberto: Os contatos elétricos em um dispositivo de relé de circuito, ou outros que são abertas 

quando não ativado por uma força externa. 

Normalmente Fechado: Contatos elétricos em um dispositivo de interruptor de relê, ou outros que são 

fechadas quando não ativados por uma força externa. 

NTSC (National Television Systems Committee): National Television Systems Committee; é o padrão de 

visualização de vídeo mais popular na America do Norte. NTSC usa 525 linhas de TV por quadro e taxa de 

quadros é de 30 quadros por segundo. 

Obturador eletrônico: Uma das características principais de câmeras CCD, trabalha com a definição de 

IRIS. Ele elimina a imagem borrada de objetos em movimento rápido em velocidades mais altas do 

obturador. 

OCR: significa, em português, Reconhecimento Ótico de Caracteres, que é uma tecnologia que permite 

converter imagens de caracteres em texto. 

Painel de controle: A unidade de processamento (cérebro) para o sistema de alarme que receber 

informações de todos os detectores, então, processa as informações e acionar o alarme. 

PAL (Phase Alternating Line): Phase Alternating Line é um padrão de exibição de vídeo usado na Europa, 

Ásia e algumas outras partes do mundo. PAL usa 625 linhas de TV por quadro e taxa de quadros é de 25 

quadros por segundo. 

Pixel (Picture Element): É o menor elemento num dispositivo de exibição (como por exemplo um monitor), 

ao qual é possível atribuir-se uma cor. De uma forma mais simples, um pixel é o menor ponto que forma uma 

imagem digital, sendo que o conjunto de milhares de pixels formam a imagem inteira.  

POE (Power over Ethernet): Power over Ethernet, uma tecnologia usada para transmitir energia elétrica, 

juntamente com os dados. Ele é usado em IP Vigilância e monitoramento remoto em locais onde é 

inconveniente alimentar os dispositivos de potência a partir de uma tomada elétrica. 

Protocol Internet (IP): É um protocolo de comunicação usado entre duas ou mais máquinas em rede para 

encaminhamento dos dados. 

QCIF: Quarter CIF, ou Formato Comum Intermediário Quarter. Trata-se de vídeo com dimensões de 176 por 

144 pixels normalmente. 

Reconhecimento de matrículas: Reconhecimento de matrículas requer equipamento especializado, a fim 

de superar os desafios relacionados à velocidade, iluminação refletividade, e o brilho do farol. As câmeras 

escolhidas devem ser projetadas especificamente para a leitura da placa de licença, como a maioria das 

câmeras convencionais não vai funcionar em uma base consistente. Iluminação infravermelha é normalmente 

necessária para o desempenho durante o dia e a noite. 

Relação S / N: A razão entre o valor do sinal para que a do ruído (expressa em decibéis). Quanto maior o 

número, melhor. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Monitor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem_digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Encaminhamento
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Repetidor: O dispositivo sem fio que pode receber o sinal de alarme e retransmite-lo em uma longa 

distância. Este dispositivo é usado para aumentar a transmissão sem fios entre sistema de alarme e 

detectores sem fio. 

Resolução CIF: O formato CIF especifica a resolução de luminância de 352 x 288 pixels, em sistemas de 30 

frames/segundo (pt.scribd.com/doc/51419523/28/SIF-CIF-e-QCIF). 

Resolução Horizontal: O número máximo de elementos de imagem individuais que podem ser distinguidos 

em uma única linha de exploração. 

RS 232: Uma interface de computador de uso geral de série. 

RS 485: RS-485 é uma especificação elétrica de um fio de dois caminhos, half-duplex, conexão multiponto. 

Ele suporta altas velocidades de transmissão de dados e usa uma linha diferente equilibrada sobre par 

trançado. Ele também se estende a grandes distâncias. 

RTP (Real-Time Transport Protocol): Real-time Transport Protocol, é o protocolo usado para transportar o 

fluxo de multimídia para o cliente. Ele envia um pacote para a rede, mas não pode garantir que o pacote vai 

chegar ao seu destino. 

RTSP (Real Time Streaming Protocol): É um protocolo a nível de aplicação desenvolvido pela IETF em 

1998 com a RFC 2326 para controle na transferência de dados com propriedades de tempo real. RTSP torna 

possível à transferência, sob demanda, de dados em tempo real como áudio e vídeo. Ele serve para 

estabelecer e controlar um único ou vários streams sincronizados de mídias contínuas pertencentes a uma 

apresentação.  

Sensor acústico: Um dispositivo que é projetado para detectar e responder ao som. 

Sensores (detectores): Um dispositivo que indica uma mudança de estado em resposta a um evento ou 

estímulo. 

Sem fio: A conexão entre os dispositivos de alarme que não usa fios. A maioria das conexões sem fio entre 

dispositivos do sistema de RF usar sinais sem fio, enquanto as conexões sem fio entre os sistemas de 

segurança e estações de monitoramento centrais usam sinais de celulares. 

SincronizeAbreviatura para a sincronização. Impulsos eletrônicos que são inseridos no sinal de vídeo para 

com a finalidade de montagem da informação de imagem na posição correta. 

Sistema de alarme Hardwired: O sistema de alarme que os detectores estão se conectando com o painel 

de alarme através de cabos (físico com fio). Compare com sistema de alarme sem fio, sistema de alarme com 

fio não são interferidos pelo sinal de rádio ou sem fio RF. 

Taxa de bits: Uma unidade de velocidade define o número de bits / unidade de tempo, geralmente expressa 

em Kbit / s ou Mbit / s. 

Teclado: O dispositivo que para a programação e operação dos sistemas de alarme. O teclado pode exibir o 

status do sistema de alarme, alarme informação, registro de eventos etc. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/IETF
http://www.ietf.org/rfc/rfc2326.txt
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo_real
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Tensão AC: É uma corrente elétrica cujo sentido varia no tempo, ao contrário da corrente contínua cujo 

sentido permanece constante ao longo do tempo. A forma de onda usual em um circuito de potência CA é 

senoidal por ser a forma de transmissão de energia mais eficiente. Entretanto, em certas aplicações, 

diferentes formas de ondas são utilizadas, tais como triangular ou ondas quadradas. Enquanto a fonte de 

corrente contínua é constituída pelos pólos positivo e negativo, a de corrente alternada é composta por fases 

(e, muitas vezes, pelo fio neutro). Normalmente, há duas voltagem diferente, ao redor do mundo;. 110V (60 

Hz) e 220V (50Hz) 

Tensão DC: É o fluxo ordenado de elétrons sempre numa direção. Esse tipo de corrente é gerado por 

baterias de automóveis ou de motos (6, 12 ou 24V), pequenas baterias (geralmente de 9V), pilhas (1,2V e 

1,5V), dínamos, células solares e fontes de alimentação de várias tecnologias, que retificam a corrente 

alternada para produzir corrente contínua. Normalmente é utilizada para alimentar aparelhos eletrônicos 

(entre 1,2V e 24V) e os circuitos digitais de equipamento de informática (computadores, modems, hubs, etc.).  

Terra: Um ponto de ligação elétrica, que é comum tanto a um chassi de metal, um terminal, ou uma barra de 

terra. 

TVL (Linhas de Televisão - Resolução): O número máximo de alterações entre a luz e escuro sobre uma 

imagem através de 3/4 da largura da dita a resolução de um produto CCTV, medido em TVL. 

UDP (User Datagram Protocol): User Datagram Protocol é um protocolo de comunicação utilizado para 

transmissão de dados entre a rede. UDP não fornece mecanismos para a detecção de erros e correção de 

erro entre a fonte e o destino. 

UPS (Fonte de alimentação ininterrupta): O equipamento que fornece energia para um sistema, no caso 

da alimentação primária ser perdido. Pode consistir de baterias ou geradores de motor auxiliar. 

VGA: VGA (Video Graphics Array) é um conector de dispositivo de vídeo para transmissão de vídeo. 

Conectores VGA são utilizados principalmente em Computador e Monitor, DVR Segurança... etc. 

Zoom óptico: Zoom óptico amplifica o tamanho da imagem, ajustando a lente. Ele amplia o objeto sem 

sacrificar a resolução. 

Wi-fi: A conexão entre os dispositivos de alarme que não usa fios. A maioria das conexões sem fio entre 

dispositivos do sistema de RF usar sinais sem fio, enquanto as conexões sem fio entre os sistemas de 

segurança e estações de monitor. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_cont%C3%ADnua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Onda_senoidal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_%28qu%C3%ADmica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADnamo
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_solar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_alimenta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Retifica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hub
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ANEXO 04 

 
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA ADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ADQUIRIDA 

 
Como o Objeto a ser licitado é a Aquisição de Solução para Implantação de Vídeo 

Monitoramento em Cidades do Distrito Federal, diverso, portanto, da prestação de serviços de 

monitoramento, utilizada em estados como São Paulo e Pernambuco, a avaliação do Nível de Qualidade 
de Serviço será aplicada apenas nos nono e décimo meses do Cronograma Físico-Financeiro de 
Desembolso do Termo de Referência (Anexo 06) e servirá para avaliar a Solução entregue, em relação 

ao nível de funcionamento das câmeras e das Centrais de Monitoramento Remotas (CMR´s). 

Para avaliação do nível de serviço de manutenção - corretiva e preventiva - os itens 11, 12 e 17 
deste Termo de Referência englobam níveis de serviços mínimos, os quais são suficientes para 

atender o que é definido como Acordo de Nível de Serviço de Manutenção (Preventiva e Corretiva), 

vinculados a procedimentos licitatórios que têm como Objeto Aquisição de Solução, conforme determina as 

Instruções Normativas no 02 e 04, ambas do MPOG do Governo Federal. 

Para complementar a avaliação do nível de serviço de manutenção - corretiva e preventiva - 
definida nos itens 11, 12 e 17 deste Termo de Referência, a seguir é definida a Classificação dos 

Eventos e o Grau de Serviços desejados pela nossa Secretaria, para a realização dos serviços de 

manutenção: 

 
Grau de Serviço desejado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal - Manutenção. 

Classificação de Eventos Grau de Serviço a ser disponibilizado pela Contratada 

Manutenção Corretiva (On-Line e/ou On-Site), para primeiro 

atendimento, com conclusão do atendimento e apresentação 

da solução do problema. 

Até 8 (oito) horas. 

Substituição de equipamento defeituoso. De forma imediata, até 48 (quarenta e oito) horas do 

chamado. 

Realinhamento de equipamentos de rádio e de antenas. Até 5 (cinco) dias úteis. 

Realinhamento de câmeras e de caixas de proteção. Até 48 (quarenta e oito) horas. 

Substituição de programa defeituoso. De forma imediata, até 48 (quarenta e oito) horas do 

chamando. 

 
Grau de Serviço desejado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal - Centro de 

Atendimento. 

Tipo de Atendimento Característica 

On-Line e por telefone. Período - 24 (vinte e quatro) horas por dia; e 7 (sete) dias por 

semana. 

On-Line e por telefone. Número de chamados - ilimitado, durante o período de 

garantia. 

Assistência Técnica Autorizada para Switch e Câmeras no 

Distrito Federal. 

Período - 08 (oito) horas por dia; e 5 (cinco) dias por semana, 

preferencialmente de segunda a sexta-feira, de forma 

ininterrupta. 

 
Grau de Serviço desejado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal - Suspensão ou 

interrupção dos serviços para atualização do sistema. 

Prazo para comunicação à SSP/DF. Prazo para funcionamento do sistema, após suspensão 
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ou interrupção. 

24 (vinte e quatro) horas. Máximo de 12 (doze) horas. 

Durante a instalação da Solução adquirida por meio do Edital 27/2012, atos de vandalismo e de 

acidentes causados por terceiros, que resultem na ruptura de cabos, danos e subtração de equipamentos 

deverão ser registrados nas Delegacias Circunscricionais da Área, para que sejam investigados pelas 

Autoridades Policiais e para que seus autores sejam devidamente responsabilizados civil e/ou criminalmente. 

Para evitar a descontinuidade, o executor do contrato deverá estar atento a essas situações 

extraordinárias e solicitar os reparos necessários, que, por não estarem vinculados à prestação de serviços, 

não são de responsabilidade da contratada, que poderá até realizar os reparos necessários, mas sem 

obrigatoriedade de assumir esses valores como itens de manutenção corretiva e preventiva. 

Passamos, agora, a descrição da metodologia de definição do Nível de Qualidade de Serviço, 

relacionada ao nível de funcionamento das câmeras e das Centrais de Monitoramento Remotas 

(CMR´s). Ressaltamos que não é do conhecimento deste gerente de projetos qualquer metodologia de 

análise capaz de refletir com exatidão a avaliação da qualidade e da adequação da Solução de Tecnologia 

da Informação às especificações funcionais e tecnológicas. Assim, a metodologia formulada para os Termos 

de Referência de Video Monitoramento é teórica e utilizada pela primeira vez na avaliação de qualidade da 

nossa Subsecretaria, para sistemas de monitoramento urbano. 

Inicialmente, definiremos um relatório de registro de funcionamento do sistema de câmeras e do 

funcionamento das Centrais de Monitoramento Remoto6, a ser preenchido por representante da Secretaria 

de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, que refletirá, mensalmente e no período de dois meses, 

o grau de inconsistências técnicas observadas nos componentes principais da Solução. Esse relatório 

encontra-se ilustrado a seguir: 
 

Do Primeiro mês até o Segundo mês da avaliação do Nível de Serviço 

Percentual de câmeras em funcionamento 

em relação ao total de câmeras instaladas, 

definida pela fórmula ao lado. 

PCF = (NCF/835) x 100, onde: 

PCF = Percentual de Câmeras em Funcionamento; e 

NCF = Número de Câmeras em Funcionamento. 

Percentual de Centrais de Monitoramento 

Remoto em Funcionamento, representada 

pela fórmula ao lado. 

PCMF = (NCMF/10) x 100, onde: 

PCMF = Percentual de Centrais de Monitoramento em 

Funcionamento; e 

NCMF = Número de Centrais de Monitoramento em Funcionamento. 

Somatório dos Percentuais, representado 

pela fórmula ao lado.  

∑P = PCF + (PCMF), onde ∑P representa o somatório dos 

percentuais. 

Média aritmética do somatório dos 

percentuais, definida pela fórmula ao lado. 
MAP = ∑P/2, onde MAP significa Média Aritmética dos Percentuais. 

 

Ao final dos dois meses de avaliação da Solução, será feito o lançamento dos percentuais mensais 

médios encontrados, que serão somados e extraída nova média aritmética, conforme fórmula abaixo: 
 

MAF = ∑ MAP mensais (do 1o mês até o 2o mês) / 2, onde MAF é definida 

como Média Aritmética Final. 

 

                                            
6 - a ser produzido pelos Programas de Gerenciamento de Câmeras, a ser adquirido juntamente com a Solução idealizada. 



Pregão Eletrônico nº 27/2012-SSP                                                                                                          Processo nº  050.000.707/2012 
Aquisição de Solução para Implantação de Vídeo Monitoramento em Cidades do DF                                                     Folha 100/117 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade 

 
Folha nº 

Processo nº. 050.000.707/2012 

Rubrica               mat. 47.767-2 

 

 

Na sequência, o valor encontrado em MAF deverá ser subtraído do valor pré-definido como 100, para 

obtenção do Valor Percentual de Falhas7 da Solução (VPFS), conforme ilustra a fórmula a seguir: 
 

VPFS = 100 - MAF 

 

Finalizando a análise, deverá ser considerado o seguinte fator de correção do VPFS, quando ocorrer 

a seguinte situação: quando por dois meses em um ano o valor de PCMF for inferior a 60% (sessenta por 

cento), o valor de VPFS deverá ser multiplicado pelo fator de correção8 (peso) correspondente ao número 3 

(três), de forma a alcançar o VPFS corrigido, conforme fórmula a seguir: 

 

VPFS corrigido = VPFS x 3, se por dois meses do período analisado o valor 

de PCMF for inferior a 60% (sessenta por cento). Se não existir a condição 

citada acima VPFS corrigido será igual ao VPFS. 

 

Após definir o VPFS corrigido, o valor deverá ser enquadrado escala ilustrada abaixo, que refletirá 

em que faixa de satisfação se encontra a solução idealizada no Termo de Referência: 
 

Muito Satisfatória VPFS corrigido inferior a 10. 

Satisfatória VPFS corrigido compreendido entre 11 e 20. 

Regular VPFS corrigido compreendido entre 21 e 40. 

Insatisfatória VPFS corrigido superior a 41. 

 

Os meses definidos como "nono" e "décimo" no Cronograma Físico-Financeiro de Desembolso 

(Anexo 06) serão utilizados para avaliar o produto e medir o seu nível de serviço. 

Nesses dois meses, o valor correspondente a 6,0 (seis)% do valor total da Solução (R$ 1.804.341,49 

- Um milhão, oitocentos e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), 

distribuídos em 3,0 (três) % ao mês, serão pagos na sua integralidade se os serviços da Solução contratada 

alcançarem a faixa de satisfação "Satisfatória" ou "Muito Satisfatória" nesses dois meses.  

Se em qualquer um desses dois meses a faixa de satisfação for "Regular" será pago o valor 

correspondente a 1,5 (um vírgula cinco) % do valor mensal estipulado no Cronograma Físico-Financeiro de 

Desembolso (Anexo 06). 

Sendo a faixa de satisfação "Insatisfatória" em qualquer um desses meses, o valor mensal estipulado 

no Cronograma Físico-Financeiro de Desembolso (Anexo 06) não será pago, pois o nível de serviço mínimo 

não foi alcançado pela Solução entregue pela contratada. 

                                            
7 - entenda-se como falha nesse caso o defeito ou mau funcionamento causado por fator inerente ao sistema e que não foi causado por fator 

externo. Exemplificando: se o defeito ou mau funcionamento foi causado por ação intencional humana o equipamento ou Central atingido 

não entrará na contagem do percentual. Se o defeito foi produzido em função de dimensionamento, erro de instalação, produto defeituoso, 

falhas dos programas de gerenciamento, dentre outros, esse defeito será registrado no percentual. 
8 - foi considerado como mais grave falhas existentes nas Centrais de Monitoramento Remotas, dessa forma, foi atribuído um peso maior 

para a ocorrência de falhas nessas centrais e corrigido o valor de VPFS para avaliação da Solução. 
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ANEXO 05 

TERMOS DE CIÊNCIA E DECLARAÇÃO DE SIGILO. 

Termo de compromisso, contendo declaração de 
manutenção de sigilo e respeito as normas de 
segurança vigentes no órgão ou entidade, a ser 
assinado pelo representante legal do fornecedor. 

 
A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, sediada no SAM, Conjunto "A", 

Bloco "A", Edifício Sede da SSP/DF, CNPJ n.° 00.394.718/0001-00, doravante denominado CONTRATANTE, e, de 

outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em <ENDEREÇO>, CNPJ n.° <CNPJ>, doravante denominada 

CONTRATADA; CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XX/20XX doravante denominado CONTRATO 

PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do CONTRATANTE;  

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, 

bem como definir as regras para o seu uso e proteção; 

CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;  

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, 

doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

Cláusula Primeira – DO OBJETO 

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as 

obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações sensíveis e sigilosas, 

disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do 

CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõe o Decreto 4.553 de 27/12/2002 - 

Salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do 

Estado. 
 

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições: 

Informação: é o conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por 

meios eletrônicos ou não, que possibilitam a realização de atividades específicas e/ou tomada de decisão. 

Informação Pública ou Ostensiva: são aquelas cujo acesso é irrestrito, obtida por divulgação 

pública ou por meio de canais autorizados pela CONTRATANTE. 

Informações Sensíveis: são todos os conhecimentos estratégicos que, em função de seu potencial 

no aproveitamento de oportunidades ou desenvolvimento nos ramos econômico, político, científico, tecnológico, militar 

e social, possam beneficiar a Sociedade e o Estado brasileiros.  

Informações Sigilosas: são aquelas cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam acarretar 

qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado, bem como aquelas necessárias ao resguardo da inviolabilidade 

da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 

Contrato Principal: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula. 
 

Cláusula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada a 

outra parte, contendo ou não a expressão confidencial e/ou reservada. O TERMO informação abrangerá toda 

informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo 

apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, 

relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, 
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cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades 

da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO 

PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a 

CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações 

de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes. 

Parágrafo Primeiro – Comprometem-se, as partes, a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, 

transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado 

envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua 

estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas informações, que se restringem estritamente ao 

cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Segundo – As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem restritas ao 

conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas nas atividades relacionadas à execução do objeto do 

CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Terceiro – As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às 

INFORMAÇÕES que: 

I – Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação;  

II – Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente 

TERMO; 

III – Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, 

somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e 

tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do 

possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis. 

 
Cláusula Quarta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

As partes se comprometem e se obrigam a utilizar a informação sigilosa revelada pela outra parte 

exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO PRINCIPAL, em conformidade com o disposto neste 

TERMO. 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da 

informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE.o de Soluções de TI 208 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da 

direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência 

deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações. 

I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o 

cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos documentos 

comprobatórios. 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção 

da informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente 

autorizado por escrito pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra 

parte em função deste TERMO. 

I – Quando requeridas, as informações deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como 

todas e quaisquer cópias eventualmente existentes. 

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, 

representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus 

empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, 

direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da 

execução do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se 

obriga a: 
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I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das 

informações, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra 

finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e 

precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha 

acesso a elas; 

II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os 

custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a 

divulgação ou utilização das Informações Proprietárias por seus agentes, representantes ou por terceiros; 

III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, 

caso tenha que revelar qualquer uma das informações, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório 

determinado por órgão competente; e 

IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas. 

 
Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA 

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de 

sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a CONTRATADA teve acesso em razão do 

CONTRATO PRINCIPAL. 
 

Cláusula Sexta – DAS PENALIDADES 

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente comprovada, possibilitará 

a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam 

desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, 

a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos 

sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as 

quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, 

conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 
 

Cláusula Sétima – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou 

quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar 

as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da 

moralidade. 

Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, 

salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos 

firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas. 

Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua 

concordância no sentido de que: 

I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar 

as atividades da CONTRATADA; 

II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela 

CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL. 

III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas 

neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer 

tempo; 

IV – Todas as condições, Termos e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e 

regulamentação brasileiras pertinentes; 

V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes; 

VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a 

CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que 

permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento; 
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VII – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das 

informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte 

integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais 

disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO aditivo a CONTRATO PRINCIPAL; 

VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas 

filiadas, nem em obrigação de divulgar Informações Sigilosas para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem 

qualquer outro acordo entre si. 
 

Cláusula Oitava – DO FORO 

A CONTRATANTE elege o foro da <CIDADE DA CONTRATANTE>, onde está localizada a sede da 

CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO 

DE MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito. 

 

_________________, ____ de _____________ de 20____ 
De Acordo 

CONTRATANTE e CONTRATADA 

_______________________________ 

<Nome > 

Matrícula: <Matricula> 

 

________________________________ 

<Nome > 
<Qualificação > 

 

Testemunha 1 

______________________________ 

<Nome > 
<Qualificação> 

 

Testemunha 2 

________________________________ 

<Nome > 
<Qualificação> 
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TERMO DE CIÊNCIA 

Termo de ciência da declaração de 

manutenção de sigilo e das normas de 

segurança vigentes no órgão ou entidade, a 

ser assinado por todos os empregados da 

contratada diretamente envolvidos na 

contratação. 
 
Contrato N°: 
Objeto: 
Gestor do Contrato: (Matrícula): 
Contratante (Órgão): 
Contratada: (CNPJ): 
Prepostos da Contratada (CPF): 

 

Por este instrumento, os funcionários abaixo-assinados declaram ter ciência e conhecer a declaração de 

manutenção de sigilo e das normas de segurança vigentes na Contratante. 

 

____________________,______ de _____________________ de 20_____. 
 
 
Ciência 
CONTRATADA 
 
Funcionários 

  

  

______________________ 

<Nome > 

Matrícula : <Matrícula> 

 

______________________ 

<Nome > 

Matrícula : <Matrícula> 

 

______________________ 

<Nome > 

Matrícula : <Matrícula> 

 

______________________ 

<Nome > 

Matrícula : <Matrícula> 

 

______________________ 

<Nome > 

Matrícula : <Matrícula> 

 

______________________ 

<Nome > 

Matrícula : <Matrícula> 

 

______________________ 

<Nome > 

Matrícula : <Matrícula> 

 

______________________ 

<Nome > 

Matrícula : <Matrícula> 
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ANEXO 06 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITE
M 

ATIVIDADE/AÇÃO 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MÊS) 

01  02  03  04 05 06 07 08 09 10 

1 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS / 
PROGRAMAS  

        
  

2 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO GERAL (PROJETO 
EXECUTIVO) 

        
  

3 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REDE DE FIBRA 
ÓTICA 

        
  

4 
IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA 
SOLUÇÃO (ALGUMAS ATIVIDADES ABAIXO) 

        
  

 

ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA – MD SOLO 
BRUTO 

        
  

ABERTURA DE PASSAGEM DE DUTO – MD SOLO 
ASFÁLTICO 

        
  

FORNECIMENTO C/ LANÇAMENTO DE 
ELETRODUTOS 

        
  

LANÇAMENTO DE CABO 12 FIBRAS SM           
LANÇAMENTO DE CABO 4 FIBRAS SM           
FORNECIMENTO DE PONTO LÓGICO CAT. 6           
DGO 24 FIBRAS, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS 

        
  

5 INSTALAÇÃO DE CÂMERA           
6 MONTAGEM DE CENTRAL DE MONITORAMENTO           
7 INSTALAÇÃO DE SERVIDOR           
8 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATIVO DE REDE           
9 TREINAMENTO           

 
DE OPERAÇÃO           
EM ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA            
EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA           

10 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SERVIÇO           
QUANTIDADE MÍNIMA DE ATIVIDADES 3 8 9 5 5 5 7 7 1 1 

VALOR (R$) 3774881,68 5853043,08 6039849,28 3882285,85 3882285,85 4114428,25 476692,57 244550,17 902170,75 902170,74 

PERCENTUAL DO VALOR TOTAL 13,35 20,71 21,37 13,73 13,73 14,56 1,69 0,87 3,00 3,00 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA TÉCNICA (R$) R$ 30.072.358,22 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 
Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal 
n.º ___/___ - SSP, nos termos do Padrão n.º 08/2002. 
Processo n.º __________________. 

 

Cláusula Primeira – Das Partes 
1.1 O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade 
de _____________, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, 
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal e ________________, doravante denominada 
Contratada, CNPJ n.º ________________, com sede em _________, representada por ______________, 
na qualidade de ______________. 

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento 
2.1 O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ n.º ______ (fls. ______), da Proposta 
de fls. 
_____ e da Lei n.º 8.666 de 21.06.93. 

 

Cláusula Terceira – Do Objeto 
3.1 O Contrato tem por objeto a aquisição de ____________, consoante especifica o Edital de _________ 
n.º __________ (fls. ____) e a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo. 

 

Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento 
4.1 A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especificação contida no Edital de 
_______ n.º ___ (fls. ___) e na Proposta de fls. ___, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 
1º, art. 57 da Lei n.º 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 
competente para celebrar o Contrato. 

 

Cláusula Quinta – Do Valor 
5.1 O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser 
atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária n.º 
______, de ______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas 
no(s) orçamento(s) seguinte(s). 

 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 
6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
I – Unidade Orçamentária: 
II – Programa de Trabalho: 
III – Natureza da Despesa: 33.90.30, 3.3.90.39 e 4.4.90.52 
IV – Fonte de Recursos: 
6.2 O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho n.º _____, emitida em 
_______, sob o evento n.º ________, na modalidade ____________. 

 

Cláusula Sétima – Do Pagamento 
7.1 O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio 
e Contabilidade do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 
___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 
7.2 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: 
I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), 
observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 
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II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – 
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
IV - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011). 

 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 
8.1 O contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura. 

 

Cláusula Nona – Da garantia 
9.1 A garantia ou assistência técnica do bem está especificada em Termo de Garantia, anexo a este 
Contrato. 

 

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal 
10.1 O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 

 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 
11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 
I – até o quinto dia útil do mês subseqüente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, 
resultantes da execução do Contrato; 
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais; e 
- Garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, bem como efetuar a imediata 
substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 01 (um) dias útil, após a comunicação da 
Administração, de qualquer medicamento entregue, que não esteja de acordo com as especificações ou em 
relação ao qual, posteriormente, não obstante os testes realizados, venha a se constatar qualquer 
adulteração ou vício; 
- Zelar e garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, em consonância com os 
parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo poder 
Público; 
- Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se 
pela qualidade das embalagens que acondicionam o produto; 
- Responsabilizar-se pelo pagamento de taxas, fretes, seguros, transporte, embalagens e demais encargos 
decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato; 
- Responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos de execução protegidos por 
marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem devidas; 
11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da 
prestação de serviço. 
11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 
11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
11.5 - Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos 
(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais 
e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços; 
11.6 – A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de 
responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, 
bem como a inexistência de formação de vinculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração Pública. 
11.7 – A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de 
responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, 
bem como a inexistência de formação de vinculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração Pública. 

 

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual 
12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com 
amparo no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 
12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização 
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o 
limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 
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Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 
O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a 
Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão 
unilateral, bem como investir-se na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou 
aperfeiçoamento de obras ou serviços. 

13.1 - Das Espécies 
13.1.1 – As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 

garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851, 

de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 

26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006: 
I - advertência; 
II - multa; e 
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do 
Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida. 
b) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar 
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a 
penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será 
descredenciada do Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade 
da falta cometida; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

13.1.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 

13.2 - Da Advertência 
13.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer 
obrigação, e será expedido pelo Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF 
(Ordenador de Despesas), quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento 
licitatório ou na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou 
assinar o contrato. 

13.3 - Da Multa 

13.3.1 - A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo Subsecretário da Subsecretaria 
de Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de Despesas), por atraso injustificado na entrega ou 
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que 
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em 

caráter excepcional, e a critério da Secretaria de Estado de Segurança Pública, quando o atraso 
ultrapassar 30 (trinta) dias; 
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de 
entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem; 
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na 
entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado 
sobre a parte inadimplente; e 
V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 
13.3.2 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 
8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de 
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defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º 
do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem: 
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
13.3.3 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à 
contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou 
equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados 
judicialmente. 
13.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao 
do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na Secretaria de 
Estado de Segurança Pública, ou no primeiro dia útil seguinte. 
13.3.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
13.3.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o princípio da 
proporcionalidade. 
13.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou 
rescindidos, exceto se houver justificado interesse da Secretaria de Estado de Segurança Pública em admitir 
atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 13.3.1. 

13.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão 
contratual que não ensejam penalidades. 

13.4 - Da Suspensão 

13.4.1 - A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de 
contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda 
suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, 
instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Secretaria de Estado de 
Segurança Pública do DF, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; 
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os 
documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia 
autenticada, de forma definitiva; 
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar 
ou fraudar na execução do contrato; e 
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si 
ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento; 
13.4.2 – O Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de Despesas) é 
a autoridade competente para aplicar a penalidade de suspensão quando o descumprimento da obrigação 
ocorrer no âmbito do procedimento licitatório e/ou na fase de execução contratual, entendida desde a recusa 
em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 
13.4.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da 
União (quanto os recursos forem oriundos da União). 
13.4.4 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas 
ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 

13.5 - Da Declaração de Inidoneidade 

13.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do DF, 
à vista dos motivos informados na instrução processual. 
13.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem 
os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 
13.5.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e 
no Diário Oficial da União (quanto os recursos forem oriundos da União), e seus efeitos serão extensivos a 
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todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à 
Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.6 - Das Demais Penalidades 

13.6.1 - As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por 
quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de 
Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela SUBSECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO 
DF, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e 
quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e 
II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5; 
III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.4.3 e 13.4.4. 

13.6.2 - As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou 
profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nº s 8.666, de 21/06/1993 ou 10.520, 
de 17/07/2002: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

13.7 - Do Direito de Defesa 

13.7.1 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão 
temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 
13.7.2 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
13.7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário; 
13.7.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a 
aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União (quanto os recursos forem oriundos da União), 
devendo constar: 
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 
III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal. 
13.7.5 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade 
competente para aplicação da sanção providenciará a sua divulgação no sítio www.comprasnet.gov.br, 
inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, 
e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração 
Pública do Distrito Federal. 
13.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial 
da União (quanto os recursos forem oriundos da União) as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 
13.2 e 13.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na 
forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.8 - Do Assentamento em Registros 

13.8.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 
13.8.2 - As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou. 

13.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos 

13.9.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e 

suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das 
perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

13.10 – Disposições Complementares 

13.10.1- As sanções previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo 
Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da SSP/DF (Ordenador de Despesas). 
13.10.2 – Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente na Secretaria de 
Estado de Segurança Pública. 
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Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão Amigável 
14. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação 
escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso 
normal da execução do Contrato. 

 

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão 
15. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo 
processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sujeitando-se a 
Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 

 

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública 
16. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em 
Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, 
ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

 

Cláusula Décima Sétima – Do Executor 
17. O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato, que 
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e 
Contabilidade do Distrito Federal. 

 

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro 
18. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte 
dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública do DF. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, 
as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafo e registro sistemático do seu extrato, salvo os 
relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de 
tudo juntando-se cópia ao processo que lhe deu origem, nos termos do art. 60, caput, da Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Nona – Do Foro 
19. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do 
presente Contrato. 
Brasília, _____ de ___________ de 20__ 
Pelo Distrito Federal:______________________________ 
Pela Contratada:______________________________ 
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ANEXO III 

 
MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 

Ref.: (identificação da licitação) 
 

................................., inscrito no CNPJ no..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF nº 

........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (                       ). 
............................................ 
(data) 
............................................................ 
(representante) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 

 
M O D E L O 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o no 
______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº 
______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 

_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF no _____________________, DECLARA que a empresa atende a todos os 
requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE 
pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal no 5.450, 

de 31/05/2005, adotado no âmbito do DF através do Decreto no 25.966, de 23/06/2005. 
Compromete-se, ainda, o encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente assinado, à 
Comissão Permanente de Licitação da SSP/DF, no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a 
documentação necessária, no endereço: Setor de Administração Municipal – SAM, Conjunto A Bloco A, Sala 
109, CEP 70610-600, Brasília/DF. 
Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 
_____________________________ 
Representante Legal 
 
 

Observações: Preferencialmente preencher em papel timbrado da empresa e apresentar, caso não 
cadastrado no SICAF, toda a documentação necessária ao cadastramento no “COMPRASNET”, tais como 
aquelas relativas à: 
 
I) habilitação jurídica, quando for o caso; 
II) qualificação técnica; 
III) qualificação econômico-financeira, quando for o caso; 
IV) regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema de seguridade social e o Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço – FGTS; 
V) regularidade fiscal perante s Fazendas Estaduais e Municipais; e 
VI) ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei 
nº 8.666, de 21/06/1993. 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO 

SUBITEM* DESCRIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO UN QTE UNIT TOTAL 
PERCENTUAL 

% 

10.2.1 SERVIDOR DE REDE TIPO 01  UNID. 2   2,608135648 

10.2.2 SERVIDOR DE REDE TIPO 02 UNID. 20   2,028549948 

10.2.3 SERVIDOR DE REDE TIPO 03  UNID. 10   1,448964249 

10.2.4 
UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 200 TB 

TIPO 01 
UNID. 1   20,865085180 

10.2.5 GAVETA DE ARMAZENAMENTO 300TB UNID. 2   32,456799170 

10.2.6 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO 02 UNID. 10   3,109477278 

10.2.7 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO TIPO 016 UNID. 27   0,202854995 

10.2.8 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO TIPO 026 UNID. 27   0,260813565 

10.2.9 MONITOR 21" UNID. 54   0,034775142 

10.2.10 JOYSTICK UNID. 27   0,150692282 

10.2.11 MESA PARA COMPUTADOR6 UNID. 27   0,079432788 

10.2.12 CADEIRA UNID. 27   0,025694966 

10.2.13 MONITOR/TV 42" UNID. 20   0,150692282 

10.2.14 CAMERA TIPO 01 (CAMERA TÉRMICA) UNID. 10   4,116942120 

10.2.15 CÂMERA TIPO 02 (PTZ 20 X) HDTV  UNID. 75   1,012652134 

10.2.16 CÂMERA TIPO 03 (PTZ 35X) UNID. 150   0,826999470 

10.2.17 CÂMERA TIPO 04 (FIXA OCR) HD UNID. 100   0,395914991 

10.2.18 CÂMERA TIPO 05 (FIXA) HD UNID. 500   0,446744657 

10.2.19 RADIO PONTO A PONTO 200 MBPS UNID. 60   0,811419979 

10.2.20 RADIO BASE TIPO 01 (ATE 200MBPS) UNID. 60   0,811419979 

10.2.21 RADIO ASSINANTE TIPO 01 CPE 20 MBPS UNID. 400   0,187727808 

10.2.22 SWITCH CORE, TIPO 01 UNID. 1   7,010089036 

10.2.23 SWITCH CMR, TIPO 02 UNID. 10   1,147579685 

10.2.24 SWITCH DISTRIBUIÇÃO, TIPO 03 UNID. 50   0,807942465 

10.2.25 SWITCH ACESSO, TIPO 4 UNID. 200   0,056799399 

10.2.26 MÓDULO SFP 1GB LX PARA 20 KM WDM PAR 80   0,069550284 

10.2.27 MÓDULO SFP+ 10GB PARA 40 KM UNID. 10   0,492647845 

10.2.28 MÓDULO SFP 100MBPS PARA 20 KM WDM PAR 200   0,055060641 

10.2.29 
CONV GIGA COM SLOT SFP E PORTA 1000 

TX 
UNID. 200   0,013910057 

10.2.30 CONVERSOR 10/100 TX PARA 100 FX UNID. 400   0,010432543 

10.2.31 CAIXA PORTA-EQUIPAMENTO UNID. 800   0,104325426 

10.2.32 CAIXA PROTEÇÃO CÂMERA FIXA UNID. 300   0,024342599 

10.2.33 RACK 42 U UNID. 10   0,104325426 

10.2.34 NO-BREAK 700 VA  UNID. 835   0,034195556 

10.2.35 NO-BREAK 2,2 KVA  UNID. 100   0,075346141 

10.2.36 NO-BREAK 10 KVA UNID. 15   0,753461409 

10.2.37 TORRE ESTAIADA TIPO 1 UNID. 30   0,875567047 

10.2.38 TORRE AUTOPORTANTE TIPO 1 UNID. 4   4,636685596 

10.2.39 BRAÇO METÁLICO 2 MT  UNID. 535   0,027265530 

10.2.40 POSTE METÁLICO 9MT UNID. 300   0,260813565 

10.2.41 
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE 

CAMERAS GP (PARA 105 CAMERAS) 
LOTE 8   6,375442695 

10.2.41.9 
PROGRAMAS VÍDEO ANALÍTICO 

EMBARCADO 
UNID. 50   0,220242566 

10.2.41.9.1 SISTEMA DE LEITURA VEICULAR (SLV) UNID. 10   0,376730705 

10.2.42 INSTALAÇÃO DE CÂMERA UNID. 835   0,081141998 

10.2.43 INSTALAÇÃO DE SERVIDOR UNID. 32   0,137767521 

10.2.44 
MONTAGEM DE CENTRAL DE 

MONITORAMENTO 
UNID. 10   0,475621094 
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10.2.45 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATIVO DE 

REDE 
UNID. 260   0,031877213 

10.2.46 PROJETO DE REDE DE FIBRA ÓTICA UNID. 100.000   0,000056822 

10.2.46 
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA – MD 

SOLO BRUTO (METRO) 
METRO 30.000   0,002608136 

10.2.46 
ABERTURA DE PASSAGEM DE DUTO – MD 

SOLO ASFÁLTICO (METRO) 
METRO 10.000   0,003750260 

10.2.46 
FORNECIMENTO C/ LANÇAMENTO DE 

ELETRODUTOS (METRO) 
METRO 500   0,001738757 

10.2.46 
LANÇAMENTO DE CABO 12 FIBRAS SM 

(METRO) 
METRO 30.000   0,000927337 

10.2.46 
LANÇAMENTO DE CABO 4 FIBRAS SM ( 

METRO) 
METRO 130.000   0,000081142 

10.2.46 
FORNECIMENTO DE PONTO LÓGICO CAT. 

6 
UNID. 200   0,031877213 

10.2.46 
DGO 24 FIBRAS, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS 
UNID. 200   0,056799399 

10.2.47.1 TREINAMENTO DE OPERAÇÃO UNID. 60   0,334114109 

10.2.47.2 
TREINAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO DO 

SISTEMA 
UNID. 12   0,334114109 

10.2.47.3 
TREINAMENTO EM MANUTENÇÃO DO 

SISTEMA 
UNID. 12   0,334114109 

10.2.48 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO UNID. 1   2,608135648 

BDI – (MÁXIMO) 18,890000000 

TOTAL  100,000000000 

 

( * ) Corresponde aos subitens constantes do Anexo 01 do Termo de Referência que trata da especificação 

dos materiais e serviços. 

 

O valor total desta proposta é de R$                            (                              ), incluindo nela todas as despesas 

referentes a encargos financeiros, taxas, impostos, fretes, seguros. 

Nos preços acima estão inclusos tributos, taxas, fretes, embalagens. 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias. 
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ANEXO VI 

 
 

MODELO DE BDI A SER UTILIZADO 

 

 

Itens de percentual fixo e 

obrigatório 

Incidentes 

sobre o custo 

direto 

Incidentes sobre 

o preço de venda 
Valor Percentual 

PIS  B1 0,65 
COFINS  B2 3,00 

ITENS DE PERCENTUAL VARÍAVEL 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL A1  3,60 
Despesas Financeiras  B3 1,20 
Risco  B4 1,50 
Garantia  B5 0,30 
ISS  B6 2,00 
Lucro C  5,00 

Total sobre Custo Direto (TOTAL DE A + C) 8,60 

Total sobre Preço de Venda (TOTAL DE B) 8,65 

BDI Máximo 18,89 

Fórmula matemática utilizada para obtenção do BDI percentual – BDI (%) 

BDI ( % ) = {[(100 + A + C) / (100 – B) – 1} X 100, onde: 

A – Somatório dos itens de percentual Variável, incidentes sobre o Custo Direto; 
B – Somatório dos percentuais dos itens incidentes sobre o Preço de Venda; e 
C – Lucro 

OBSERVAÇÃO: Não poderão fazer parte do BDI parcelas dos tributos IRPJ e CSLL 
(Acórdão 950/2007 – Plenário do TCU Súmula 254 do TCU) e itens referentes à 
Administração Local, Instalações de Canteiro e Acompanhamento e Mobilização e 
Desmobilização. 
 

 


